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26 de janeiro de 2015  

Subcoberturas para telhados garantem 

mais conforto e proteção neste Verão 

 

As chuvas torrenciais e as altas temperaturas do Verão exigem cuidados especiais com o 

telhado. Estudos indicam que 70% do calor que penetra em uma habitação são provenientes dos 

raios solares que atingem a cobertura, superfície importante que separa o ambiente interno de 

uma residência do meio ambiente externo. 

A Brasilit, líder em telhas e produtos para 

coberturas, sugere a manutenção preventiva com 

a troca das telhas quebradas ou com problemas de 

infiltração. Já para coberturas novas ou que em 

breve passarão por reforma significativa, a 

empresa recomenda a aplicação de subcoberturas. 

As subcoberturas são mantas que aplicadas sob o telhado, garantem conforto e proteção 

adicionais. A manta SolarMaxxi Pró da Brasilit é a única subcobertura disponível no mercado 

brasileiro que tem tripla função. Por ser composta por feltro de lã de vidro aglomerado com 

resina sintética, isola o ambiente interno reduzindo a troca de calor através da cobertura e 

também a percepção interna do ruído das chuvas que incidem diretamente sobre o telhado. Vale 

destacar que o novo produto assegura uma redução da temperatura no ambiente interno entre 

3°a 5° centígrados. Para ambientes climatizados a economia de energia pode chegar a 30%  

A subcobertura também assegura uma proteção extra contra vazamentos, 

pois sua camada externa é composta por uma manta aluminizada que impede 

que qualquer vestígio de água, que por ventura tenha penetrado através das 

frestas comuns nos encaixes das telhas, chegue dentro da sua residência. 
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Esse tipo de produto é bastante flexível, já que pode ser aplicado com qualquer tipo de telha, 

em qualquer tipo de projeto (residencial e comercial) e ainda porque não requer mão de obra 

especializada para sua instalação.  

Com o Solarmaxxi Pró, a Brasilit se antecipa ao mercado para atender prontamente a norma 

de desempenho NBR 15.575.  

 

Para coberturas existentes onde não é necessária uma grande 

intervenção, há no mercado acessórios que viabilizam a vedação de frestas 

e reparos de peças com pequenas trincas. A vedação ou reparos podem ser 

feitos de duas formas, através de selante elástico ou de manta autoadesiva 

aluminizada. 

Para complementar a montagem do telhado e obter conforto e bem-estar adicionais, a Brasilit 

desenvolveu uma completa linha de acessórios. São eles o Selamax, BrasiTape e FoilTape, 

produtos que asseguram melhor acabamento, auxiliando na fixação, na vedação e também nos 

pequenos reparos. 

BrasiTape e FoilTape 

 

Sobre a Brasilit 

Referência nacional no setor de construção civil e com reconhecida qualidade no segmento de soluções 

para coberturas e construção industrializada, a Brasilit aproxima-se dos 77 anos de atuação no mercado 

brasileiro. Integrante do Grupo francês Saint-Gobain, a empresa investe continuamente em inovação e no 

desenvolvimento de novas soluções para atender com eficiência e propriedade a crescente demanda do 

setor. É pioneira no mercado, devido ao desenvolvimento de uma tecnologia exclusiva e inédita no 
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mundo, o CRFS (Cimento Reforçado com Fio Sintético), que utiliza o fio sintético à base de polipropileno 

na fabricação dos produtos em fibrocimento, assegurando o respeito ao meio ambiente e às pessoas. Com 

forte presença nacional, a Brasilit tem cinco unidades fabris, cinco centros de distribuição, quatro 

centros de treinamento, além de um centro treinamento móvel, que proporciona capacitação técnica em 

todo o território nacional. 

 

 

Informações para a imprensa: 
Casa da Notícia Comunicação 
Nereu Leme  
55 11 5536-9086 | 2503-7611  
nereu@casadanoticia.com.br 
 

 
Informações do cliente: 
Brasilit 
Tel. 0800 11 62 99 
www.brasilit.com.br 
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