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• Alan Harper
• 40 anos de experiência em compósitos
• Inconformado com os problemas da indústria.
• Criador de outras empresas lideres no mercado 

mundial de compósitos.

• Alan Harper Composites
• 8 anos no mercado
• 300+ empresas atendidas em 6 continentes e mais de 

40 países.
• Líder em desenvolvimento de membranas de silicone 

para compósitos.









• Vacuum (Vacuo). Para remover o ar;

• Press  (Pressão).   Para pressionar a resina a 

ocupar o espaço vazio;

• Infusão  Processo em que a resina impregna 

por completo os reforços de fibra;

O processo VPITM



• Simples

• Rápido

• Barato

• Eficiente







1. Preparar o molde com desmoldante de maneira convencional;
2. Aplicar gel-coat caso necessário;
3. Posicionar o reforço de fibra sobre o molde de modo a que a mesma ocupe 

somente a área do produto final, assim evitando corte e retrabalho posterior;
4. Posicione a membrana de silicone sobre o molde já com fibra;
5. Conecte o vácuo e certifique a vedação inicial da membrana contra o molde 

rígido;
6. Abra uma parte da membrana e despeje toda a resina ou faça a injeção através 

de um ponto de entrada pré fabricado na membrana, ingressando toda a 
quantidade de resina já pré-calculada,  necessária para a infundir os reforços por 
completo;

7. Volte a posicionar a membrana e conectar o vácuo;
8. Aguarde a infusão por completo e o tempo de gel e siga o processo de 

desmoldagem tradicional;

Passo a Passo do VPI TM







• Contramolde B flexível, permitindo maior manobrabilidade e segurança na 

operação;

• Contramolde de fabricação rápida;

• Longa vida útil – mais de 700 infusões com resinas poliéster ou éster-vinílicas;

• Sem necessidade de uso de desmoldantes na superfície da membrana

• Elimina a obrigatoriedade de utilizar maquinas e equipamentos caros para trabalhar 

com um sistema fechado de laminação.

Porque VPITM é diferente:



• Velocidade - maior agilidade de produção de comparado com RTM e Infusão;

• Produto final praticamente em tamanho neto, evitando corte e lixa;

• Perda de resina chega a ser irrelevante quando o sistema é bem operado;

• Não demanda duas fontes diferentes de vácuo;

• Sem mangueiras para posicionar, vedar e jogar fora;

• Sem a necessidade de pontos de entrada de resina e alimentação da membrana*;

• Tempo de posicionamento da membrana – segundos;

• Auto-limpante;

• Menor investimento na rota para laminação com moldes fechados

• Permite a laminação de produtos com distintas espessuras e configuração de reforços de fibra 
com a mesma membrana;

Algumas vantagens:



• Redução do consumo de materiais auxiliares como: rolinhos, pincéis, 

plástico de infusão, tacky tape, entre outros;

• Diminui o desperdício;

• Reduz o consumo de resina sem perder em resistência;

• Reduz a mão de obra;

• Aumenta a produtividade;

• Melhora a qualidade do componente;

• Torna algo standard a laminação de ângulos negativos e contra saídas 

devido a flexibilidade do silicone;

As vantagens não param por aí:



Alguns de nossos clientes satisfeitos:

• Agrale

• Caio Induscar

• Todo Bus (Arg)

• Valle Equipamientos Especiales (Arg)

• Astillero Bermuda (Arg)

• Green Composites (Chile)

• Fan TR

• Tropical Cabines













• Infusão convencional

• VPI – Alternativa ao RTM y LRTM

• Fabricación de compósitos em Pre-preg 

• Dentro e/ou fora de autoclave

• Resistencia térmica até 250 ºC.

Outros processos que utilizam nossas membranas:



Perguntas?



Facebook: AH Composites
Instagram: @alanharpercomposites
Twitter: @compositesandre
www.ahcomposites.com



Melhorando nosso meio ambiente através de um metodo limpo e eficiente de 
produzir compósitos em laminação fechada.

Muito obrigado por sua
atenção.

ƒiRST ®
ƒilm infusion Reusable Silicone Technology


