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LINHA

TELHA
COLONIAL
BONITA, PRÁTICA
E ECONÔMICA!
A telha em formato colonial
da brasilit utiliza uma estrutura
com menos madeiramento
e rápida instalação.

VANTAGENS:
- Mais leve e mais econômica que a telha
de cerâmica convencional.
- Encaixe perfeito, impedindo goteiras
e vazamentos de água vinda da chuva.
- Economia de até 25% no madeiramento.
- Instalação mais rápida, econômica e fácil
de encaixar.

design
exclusivo

ideal para
coberturas
residenciais

inclinação a
partir de 15o

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Dimensões (mm)

Peso (kg)

618 x 816
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Espessura da telha: 6 mm.

PROJETO DE MONTAGEM
Construa o telhado respeitando as medidas sugeridas
para o madeiramento:
Galga: 53 cm.

Peso: 15 kg/m².

Beiral máximo: o beiral máximo
permitido é de 10 cm.

Montagem: a montagem é
iniciada do beiral para a parte
alta do telhado.

Inclinação mínima: a inclinação
mínima obrigatória é de 150
(26%) para permitir
o escoamento da água.

Sequência de montagem: alinhe
a parte de cima da telha rente
ao caibro.

Rendimento: 2,5 telhas/m².
Atenção: o lado onde se encontra o encaixe e o corte de canto na
telha deve estar para cima.
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Para instalação da primeira fiada de telha é necessária a utilização
de uma ripa adicional de 2 cm de espessura, para conferir inclinação
e alinhamento corretos ao telhado.
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Precauções na montagem
Durante a instalação, nunca pise no meio das telhas.
Pise cuidadosamente nas cavas, apoiadas no madeiramento.

FIXAÇÃO
Utilize o kit de fixação para telha Colonial, composto por 400
parafusos cabeça flangeada de 4,5 mm x 25 mm ponta agulha para
madeira e 100 arruelas vedantes de borracha (arruelas utilizadas
apenas nos parafusos expostos).
Rendimento do kit: 44 m².
Observação: para instalação em estrutura metálica, utilizar parafuso
cabeça flangeada ponta broca de 4,5 mm x 25 mm.

Fixação
Para o beiral, utilizar seis parafusos com borracha de vedação
apenas na 1a linha de fixação.
Sem borracha
de vedação
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Com borracha
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Para as demais telhas, fixar com três parafusos sem a borracha
de vedação. O parafuso ficará coberto pela próxima telha e protegido
contra infiltrações.

Atenção: ajuste o encaixe das telhas para não deixar folga entre elas.

Evite apertar excessivamente sob o risco de trinca nas telhas.
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O melhor jeito de acompanharas
tendências é seguir a brasilit nas
redes sociais.
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Acesse o
QR Code
para mais
informações
do produto:
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