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garantia pois as condições e métodos de uso de nossos produtos não estão sob nosso controle. Nosso Departamento Técnico e de 
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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

TELHA SHINGLE  LAMINADA 

 A Telha Shingle Laminada da Brasilit é uma nobre cobertura com camadas de telhas 

sobrepostas, o que dá relevo ao telhado e sombreamento único. Além disso, tem um formato 

assimétrico, que dá um belo efeito à construção. 

Cores disponíveis:  

 MoireBlack / Negro; 

 Resawn Shake / Atacama. 

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO: 

 

 

PESO POR 
PACOTE 

PESO 
POR m² 

ÁREA 
ÚTIL POR 
PACOTE 

TELHAS 
POR m² 

TELHAS 
POR 

PACOTE 

INCLINAÇÃO 
MÍNIMA 

DIMENSÕES 
DA TELHA  

32,75 Kg  10,56 Kg 3,10 m² 6,45 20 9,5° 1038 X 349  

USO DE ACESSÓRIOS 
PRODUTO PESO CARACTERÍSTICAS 

ROOF RUNNER 10,43 kg 
A cada 93 m² de cobertura, utiliza-se 1 

rolo de Roof Runner. 
MANTA 

AUTOADERENTE PARA 
ÁGUA-FURTADA 

22,7 Kg 
A cada 20 m lineares de água furtada, 

utiliza-se 1 rolo de Manta Autoaderente 
para Água-Furtada 

SELAMAX 0,40 Kg 
A cada 25 m² de cobertura, utiliza-se 1 

tubo de Selamax 
CUMEEIRA DE 
VENTILAÇÃO 

0,70 Kg 
A cada 1 m de cumeeira, utiliza-se 1 peça 

de Cumeeira Ventilada 

PREGOS 18 X 25 MM 1,00 Kg 
A cada 12 m² de cobertura, utiliza-se 1 

caixa de Pregos 18 X 25 mm 
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COMPOSIÇÃO: 

As telhas Shingle são compostas por uma lâmina de fibra de vidro revestida de betume 

asfáltico e acabamento de grânulos de rochas vulcânicas. 

DETALHES DE INSTALAÇÃO: 

As telhas devem ser instaladas conforme as orientações do manual de instalação do 

produto, disponível no site https://www.brasilit.com.br/. 

Importante ler com atenção e guardar para eventuais consultas! 

 

TRANSPORTE / ARMAZENAGEM / MANUSEIO: 

 Armazenar em superfície plana, firme e livre de entulhos. Em caso de temperaturas 

elevadas (acima de 32°C), armazenar em locais cobertos. 

 Caso armazene em locais abertos, não armazene o produto em contato direto com o 

chão. 

 Proteja os pacotes das ações climáticas como chuva e exposição ao sol e calor durante 

estocagem e transporte. 

 Realize o empilhamento horizontalmente, sem exceder o limite de 2 pallets por pilha ou 

de 13 pacotes por pilha. 

 Evitar derrubar os pacotes para que as telhas não sofram danos especialmente em 

temperaturas mais baixas (abaixo de 5°C). 

 Ao abrir o pacote, as telhas Shingles podem apresentar uma coloração amarelada ou 

acinzentada, devido ao contato com as telhas adjacentes durante a estocagem. Este é 

um efeito temporário, eliminado após a exposição a condições normais de clima. 

PREGOS 18 X 50 MM 1,00 Kg 
A cada 10 m lineares de cumeeira, utiliza-

se 1 caixa de Pregos 18 X 50 mm 
BASE ESTRUTURAL EM 
MADEIRA 1200 X 2400 

– 11,1 MM 
20,4 Kg 

Uma chapa estrutural em madeira cobre 
2,88 m² -  7,08 Kg/m² 

https://www.brasilit.com.br/
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 A fita antiadesiva não deve ser retirada. Ela é usada para impedir que as telhas se 

grudem durante o transporte e armazenagem. Isso garante que o adesivo estará apto 

a fazer a fusão entre as telhas após a instalação junto à base.  

 Os grânulos da Shingle são aplicados sobre o asfalto e alguns podem se soltar no próprio 

pacote do produto, com o empilhamento das telhas. Nas primeiras chuvas os grânulos 

soltos podem cair, porém deve cessar a partir da segunda ou terceira chuva de maior 

intensidade.  

OUTRAS CARACTERÍSTICAS: 

 Telhas resistentes a agentes químicos e ambientes corrosivos.  

 A garantia deste produto está diretamente ligada à correta instalação. 

 Utilize EPIs apropriados para a instalação das telhas.  

 Em telhados muito inclinados, utilizar equipamentos de amarração ou fixação 

adequados à situação. Constantemente inspecionar o telhado e retirar ferramentas, 

fios e outros objetos esquecidos. 

 Fixar temporariamente algumas peças de madeira na base do telhado como 

ancoragem para as mãos. Retirar após conclusão do telhado. 

 Evitar trabalhar em telhados molhados, com gelo, neve ou orvalho. Só trabalhar com a 

superfície seca. 

 Nunca deixe as telhas soltas sobre o telhado. 

 Exija de seu fornecedor os acessórios de instalação de acordo com o manual de 

instalação da Brasilit.  

 Caso a telha sofra algum dano, proceder com a substituição. 

 As informações constantes neste boletim técnico poderão sofrer alterações sem 

prévio aviso. 

 Os pesos e as dimensões constantes neste boletim são aproximados. 

 Em caso de necessidade de movimentação sobre o telhado, evitar movimentos de 

arrastamento, a fim de evitar o descolamento de grânulos. 

 Para informações complementares e suporte técnico, favor entrar em contato com o 

Departamento Técnico (0800 011 6299), a Filial mais próxima ou através do nosso site.  

 


