
ATENÇÃO

Telha utilizada para coberturas simples e temporárias 
como canteiros de obras, depósitos, aviários, 
estacionamento, etc. 
Nunca deixe telhas soltas sobre a estrutura sem sua 
completa fixação;
Utilize EPIs necessários para execução da cobertura;
Exija do montador o conhecimento da NBR 7196 e manual 
de instalação;
Antes de iniciar a montagem, verifique o vão livre máximo, 
a inclinação mínima da telha escolhida e a sobreposição 
de cada telha (comprimento e largura);
Instale as telhas com carimbo voltado para cima;
Utilize os acessórios e fixações complementares 
adequados ao fibrocimento;
Para peças complementares (rufos, cumeeiras, etc), 
consulte catálogo técnico específico;
No caso de pintura, as telhas devem ser pintadas em 
ambas as faces com tinta 100% acrílica;
Os painéis solares, aparelhos de ar-condicionado, antenas, 
placas de aquecimento e outros equipamentos devem ser 
fixados na estrutura da cobertura e nunca diretamente 
nas telhas;
Para maiores informações, consulte o departamento 
técnico pelo telefone 0800-707-3420.

A instalação da telha ondulada deve seguir com os 
requisitos da ABNT NBR 7196;
A garantia do produto está relacionada com sua correta 
instalação;
Nunca pise diretamente sobre as telhas. Utilize tábuas 
para caminhar sobre o telhado;
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4,7
9,4

COMPRIMENTO (mm)

LARGURA TOTAL (500mm) LARGURA ÚTIL (450mm) PESO (Kg)

1220
2440

e= 4mmÁREA (m²) ÁREA ÚTIL (m²)

0,61 0,49
1,22 1,04

Dimensões da telha universal (mm)
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Larg. nominal = 500
Larg. útil = 450 50

2575

24

ESTOCAGEM
EMPILHAMENTO HORIZONTAL:
Empilhe as telhas uma a uma sobre calços de madeira, em 
local plano e firme. Cada pilha deve ter, no máximo, 200 telhas. 
Não coloque outros materiais sobre as pilhas. Na mesma pilha 
só coloque telhas do mesmo comprimento.

EMPILHAMENTO VERTICAL:
Coloque no máximo 300 telhas em cada pilha, conforme 
esquema.

CARACTERÍSTICAS  DE MONTAGEM

15° ou 27% 0,14 1 onda (50mm) 0,10 0,10mínimo

Requisito Inclinação
Recobrimento
longitudinal

(m)

Recobrimento
lateral

Balanço
longitudinal

(m) (*)

Balanço
longitudinal
com calha

(m) (*)

75° 0,30 0,14

4
1,10

0,14máximo
(*) Não é permitido balanço lateral

Largura da terça de apoio de telhas (cm)

Vão livre máximo (m)

MANUSEIO
É permitido que uma pessoa carregue até 5 telhas de 1,22m. 
Para telhas de maior comprimento, deve-se fazer o transporte 
de 3 telhas por vez.



ESPIGÃO DE ABAS PLANAS:
Fabricado para inclinações de 15º (27%) a 20º (36%).
Fixado no apoio central e topo da peça com prego zincado e 
arruela plástica.

Espigão de abas planas

Dimensões em
milímetros

L

A

1100

1000

Comprimento útil

Espigão plano

Caibro para
apoio das telhas

ao longo
do espigão

Terça

PEÇAS COMPLEMENTARES
CUMEEIRA ARTICULADA:
Duas peças, adaptando-se a inclinações de 15º (27%) a 30º 
(58%).
Devem ser fixadas em conjunto com as telhas.
Devem sobrepor 20 cm sobre as telhas.

Mín. 5 cm

Máx. 24,5 cm

20 cm

315 m
m511 mm

315 mm
511 mm

Cumeeira articulada inferior Cumeeira articulada superior

FIXAÇÃO
A fixação da telha universal é por meio de pregos zincados 
18x27, com arruela plástica, para fixação em apoios de madeira.

Fixar dois pregos 18x27 nas cristas da 2ª e 5ª ondas, 
com arruela plástica em cada linha de fixação. O mesmo 
procedimento para cumeeiras. Recomenda-se o uso de 
adesivo PU (poliuretano) em cada prego, entre a arruela e a 
telha, no caso de coberturas definitivas.

PONTOS DE FIXAÇÃO DOS PARAFUSOS

Arruela Plástica

VÃO LIVRE MÁXIMO

OBS: PARA TELHAS DE 2,44M É OBRIGATÓRIO O USO DE APOIO 
INTERMEDIÁRIO E EQUIDISTANTES.
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Comprimento (mm) Nº de Apoios

3

1220

2440 

Universal 1,22 m

Universal 2,44 m

140

140 1125
1125

1150 1150 220

1030 1080 220

MONTAGEM
A montagem do telhado é iniciada do beiral para a cumeeira. 
As águas opostas devem ser montadas simultaneamente.
As telhas devem ser apoiadas sobre a viga. É permitido o uso de 
vigas intermediárias desde que se mantenha a coplanaridade 
dos apoios extremos.

ESQUEMA DE MONTAGEM DA
TELHA UNIVERSAL E CUMEEIRAS


