
KALHETÃO 90

Segurança e versatilidade 
para pequenas e grandes obras.



PROJETO DE MONTAGEM

Inclinação
Utilizar inclinação mínima de 5o (9%).

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Kalhetão 90
De fibrocimento, sem amianto, com tecnologia 
CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos), 
o Kalhetão 90 conta com um perfil moderno, 
que favorece a concepção de diferentes soluções 
arquitetônicas, tanto em coberturas com grandes 
vãos livres como em fechamentos laterais.

Tolerâncias dimensionais:  espessura – 1 mm/+ 2 mm; 
comprimento ± 15 mm.

Observação:
As medidas indicadas, tanto para vão livre como para balanço 
do Kalhetão 90, são os valores máximos de utilização da peça.

Atenção:
As medidas desses itens estão representadas em metros (m), 
exceto as indicadas.

Calha
O Kalhetão 90 deverá ter um avanço mínimo 
na calha de 0,25 m, além da abertura 
para manutenção e limpeza.

Afastamento recomendado:

para permitir uma livre 
dilatação, considere a 
distância mínima de 4 cm 
entre as extremidades 
das telhas e paredes.

Recobrimento longitudinal
É o remonte das peças medido na direção do 
comprimento. Deverá ser utilizado o recobrimento 
mínimo de 0,25 m, com inclinação de 5o (9%), 
colocação de afastador com massa de vedação, 
para evitar seu deslocamento, e trava.

Atenção:
As medidas deste catálogo estão em milímetros (mm), 
exceto as indicadas.

Comprimento (m) Peso (kg)

3,00 55,0

3,70 67,0

4,60 83,0

6,00 109,0

6,70 122,0

7,40 134,0

8,20 149,0

9,20 167,0

21ª 22ª 25ª 24ª 23ª

16ª 17ª 20ª 19ª 18ª

11ª 12ª 15ª 14ª 13ª

6ª 7ª 10ª 9ª 8ª

1ª 2ª 5ª 4ª 3ª

Esquema de montagem
A montagem deve ser iniciada do beiral 
para o ponto alto do telhado (cumeeira).

As águas opostas devem ser montadas 
simultaneamente, usando-se a cumeeira como 
gabarito de montagem, mantendo-se, assim, 
o alinhamento das telhas.

Sempre que possível, a montagem deve 
ser feita no sentido contrário ao dos ventos 
predominantes.

Não deixe as telhas soltas sobre a estrutura 
de apoio sem que a fixação esteja completa.
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Observação:
Furar a terça de madeira com broca Ø 5/16’’.

Fixação com ganchos
Para estruturas metálicas e de concreto, 
utilizam-se ganchos com rosca Ø 8 mm 
e conjunto de vedação especial.

O gancho com rosca é dobrado conforme o perfil 
e as dimensões das terças.

Fixadores de abas
Deverão ser previstos fixadores de abas em todas 
as sobreposições laterais do Kalhetão 90.

Colocar um fixador de abas a 20 cm de cada 
extremidade e preencher o espaço entre eles 
com fixadores de abas a cada 1,50 m.

Tipos: bucha universal para oco em nylon 
com Ø 10 mm e comprimento de 60 mm, 
acompanhada de parafuso com cabeça 
sextavada e conjunto de vedação elástica (arruela 
metálica + arruela de borracha).

Método dos cantos cortados
Para evitar o remonte de quatro espessuras, 
os cantos das telhas intermediárias devem 
ser cortados em diagonal, nas medidas 
dos recobrimentos.

O corte de canto é obrigatório, pois evita o 
surgimento de frestas que possibilitam a entrada 
de luz e água, além de evitar deformações nas 
telhas. O corte normalmente é feito com serrote 
manual ou cortadeiras elétricas portáteis, 
equipadas com disco para cerâmica, concreto 
ou mármore.

Rebarbas devem ser aparadas com grosa ou lixa. 
O emprego de um gabarito facilita a marcação 
da linha de corte.

Material para fixação
Exija de seu fornecedor os acessórios de acordo 
com a norma NBR 8055 da ABNT.

Fixação do Kalhetão 90
O apoio do Kalhetão 90 sobre as terças 
deve ser, no mínimo, de 5 cm no sentido de 
seu comprimento. O apoio sempre deverá 
acompanhar a inclinação das peças. Executar 
a perfuração do Kalhetão 90 com broca Ø 5/8’’, 
no mínimo, a 10 cm da extremidade das peças.

Fixação com ganchos e parafusos

Em apoios de madeira, utilizam-se ganchos 
galvanizados com rosca Ø 8 mm com conjunto 
de vedação especial na crista da aba, com 
ou sem recobrimento.

Em Kalhetão 90 de extremidade com a lateral 
desprotegida, utilizar um parafuso 
Ø 8 mm x 110 mm na onda central.

Em caso de recobrimento longitudinal, utilizar 
parafuso Ø 8 mm x 150 mm.
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Observação: 
Os tirantes são colocados antes da elevação do Kalhetão 90 
ao telhado.

Tirante
Utilizado no Kalhetão 90 de extremidade ou de 
meio de cobertura, quando estão afastados, 
para ventilação ou colocação de domo translúcido 
para evitar a deformação de aba livre.

Vão livre até 3 m: utilizar um tirante no meio do vão.

Vão livre de 3 a 4,5 m: utilizar dois tirantes nos 
terços do vão.

Vão livre acima de 4,5 m: utilizar três tirantes 
nos quartos de vão.

Quando o balanço do Kalhetão 90 for superior 
a 0,5 m, utilizar um tirante no meio do balanço.

Ex.:  vão livre entre 
3 e 4,5 m.

Ex.: vão livre até 3 m.

Ex.:  vão livre acima 
de 4,5 m.

Observação:
Evite o aperto excessivo nas fixações, sob o risco de trincas 
nas telhas.

Trava
A trava é fixada sob a telha na face superior 
de cada apoio da peça para impedir 
o deslizamento da telha sobre a cobertura.

Suporte de abas
Colocar um suporte de abas por linha de apoio 
nas abas externas das telhas de extremidade.

Ex.: balanço superior de até 0,5 m.

 � As telhas onde se apoia o domo translúcido 
devem receber tirantes e suportes de abas 
seguindo as mesmas orientações 
de instalação para telhas de extremidade.

 � Somente poderão ser intercalados domos 
translúcidos a cada quatro Kalhetões 90.

 � Os detalhes e acessórios de fixação 
do domo translúcido devem ser obtidos 
com o fabricante deste.

 � O domo translúcido e seus acessórios 
não devem ter peso superior a 3 kgf/m.

ILUMINAÇÃO NATURAL

Kalhetão 90
Quando utilizar domo translúcido (não fornecido 
pela Brasilit) para iluminação natural, observar 
alguns cuidados na montagem dos Kalhetões 90.

Balanço

Vão livre

Vão livre

Vão livre
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1/2

1/4
1/4

1/4

1/2
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1/3
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Arruela de borracha para vedação

Porca galvanizada

Colocar uma trava na telha, na linha de apoio superior.

Suporte de abas

Travas

Trava

25 100

Apoio metálico ou concreto
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Fixação

Fixar cada aba da cumeeira (externa e interna) 
com dois ganchos com rosca Ø 8 mm.

Quando utilizar as cumeeiras para inclinações 
entre 40% e 50%, colocar Selamax – Adesivo PU 
(Poliuretano) na articulação.

Cumeeira articulada
É composta de duas peças, inferior e superior, 
que se unem por articulação. Pode ser utilizada 
em telhados com inclinação de 9% a 50%.

Cumeeira shed*
Peça utilizada para acabamento da extremidade 
superior da cobertura, podendo também servir 
como concordância com fechamento lateral 
em Kalhetão 90.
*Peça sob encomenda.

Fixação

Usar ganchos com rosca, parafusos com rosca 
soberba ou fixadores de acordo com o tipo 
de apoio.

Fixação

Fixar a cumeeira com quatro ganchos com rosca 
Ø 8 mm, pelas abas.

PEÇAS COMPLEMENTARES

Cumeeira normal e cumeeira 
terminal
Peças fornecidas com inclinação de 5o (9%).

1.050

935

Cumeeira normal 9%
Peso 14,7 kg

1.050

1.051

Cumeeira terminal 9%
Peso 15,6 kg

Cumeeira normal

Cumeeira terminal

Conjunto 
de vedação 

especial
Gancho em “L”

Cumeeira
200

80 a 600

Selamax
Adesivo PU

(Poliuretano)

1.023

1.023

Cumeeira articulada superior
Peso 8,4 kg

Cumeeira articulada inferior
Peso 8,2 kg

Conjunto 
de vedação 

especial

Gancho 
em “L”

250

150

Mín. 80

Selamax
Adesivo PU

(Poliuretano)

Selamax
Adesivo PU

(Poliuretano)

Cumeeira shed 9%
Peso 10,6 kg

1.0085
5

0

30
0

300

Cumeeira shed
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Rufo
Peça utilizada no arremate do telhado 
com a parede.

Fixação

Fixar o rufo com um fixador autotravante de abas 
na crista da aba de recobrimento. 
O rufo deve ser usado em conjunto com 
o tampão, proporcionando um melhor arremate 
com a parede. Deve ser instalado com um 
afastamento de, aproximadamente, 2 cm 
da parede em virtude de possíveis dilatações.

Placa de vedação
Placa para vedar os espaços sob as abas dos 
Kalhetões 90. Fixar com Selamax – Adesivo PU 
(Poliuretano).

Terminal de aba plana
Peça utilizada para arremate entre a extremidade 
superior do Kalhetão 90 e outra superfície. 
Fornecida para montagem à direita e à esquerda, 
pode ser usada também como cumeeira shed.

Fixação

Usar ganchos com rosca ou fixadores de abas 
de acordo com o tipo de apoio.

Placa pingadeira
Peça para impedir o retorno de água sob 
o Kalhetão 90, quando a penetração na calha 
for inferior ao mínimo estabelecido.

Fixação

Fixada com parafuso 14 mm x 40 mm através 
das abas das telhas e da aplicação de Selamax 
– Adesivo PU (Poliuretano) entre a telha e a placa 
pingadeira.

Tampão
Peça utilizada para fechar uma das extremidades 
do Kalhetão 90.

Contrarrufo metálico
(não fornecido pela 
Brasilit)

Fixador 
autotravante 
de abas

Fixador 
autotravante 
de abas

Rufo peso 2,1 kg

Rufo

Tampão

13
2

70
42

1.031,5

Placa de vedação

224

440

Peso 0,9 kg 56

Terminal de aba plana
Peso 8,9 km

Terminal de aba plana 
à esquerda
Peso 8,9 km

358

974

85O

5
5

0

Placa pingadeira
Peso 3,0 kg

1.008

33
9

33
9
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Pingadeira plástica*
Peça utilizada para evitar o retorno de água 
em beirais.
*Produto não fornecido pela Brasilit.

Fixação

As pingadeiras plásticas devem ser coladas a 
5 mm da extremidade da telha. Fixar com 
Selamax – Adesivo PU (Poliuretano).

Placa de ventilação* e  
placa de vedação menor
A placa de ventilação é uma peça de plástico 
com venezianas, colocada nos espaços entre a 
terça e as abas do Kalhetão 90, para proporcionar 
ventilação permanente sob o telhado e impedir 
a entrada de pequenos animais.

A placa de vedação menor é usada para vedar 
a onda central.

Afastador
Peça utilizada na sobreposição longitudinal 
do Kalhetão 90.

Regulariza o contato entre duas telhas, 
transmitindo a carga da telha que recobre para 
o apoio. A fixação deve ser feita com Selamax – 
Adesivo PU (Poliuretano).

Observação:
Ver aplicação no item “Método dos cantos cortados”.

Fixação

Fixar o tampão com dois fixadores autotravantes 
de abas. Antes de colocar os tampões, aplicar 
Selamax – Adesivo PU (Poliuretano) 
nos Kalhetões 90.

787

60

215

Tampão
Peso 2,0 kg

Fixador autotravante 
de abas

Contrarrufo metálico 10

40

100

Rufo

Tampão

Selamax 
Adesivo PU 

(Poliuretano)

Gancho em “L” com 
conjunto de vedação 
especial

Fixador 
autotravante 
de abas

Selamax 
Adesivo PU 

(Poliuretano)

78

8 mm

Pingadeira plástica
Peso 0,01 kg

Placa de ventilação

Peso 0,19 kg

*Produto não fornecido pela Brasilit.

89



Fixação

São fixadas com Selamax – Adesivo PU 
(Poliuretano) sob as abas dos Kalhetões 90.

Nota:
Não recomendamos, em hipótese alguma, a pintura somente 
na face interna das telhas. Para informações adicionais, 
favor consultar o Serviço de Orientação Técnica Brasilit.

COMO PINTAR AS TELHAS
A pintura das telhas é opcional e lhes confere 
beleza e durabilidade.

Procedimentos para pintura
As telhas, previamente limpas e isentas de pó, 
devem ser pintadas nas duas faces, com tinta 
100% acrílica.

Local de armazenagem
Utilizar área plana, firme e livre de entulhos, 
acessível a caminhões e carretas. Essa área 
deverá ser prevista em função da quantidade 
de peças a serem estocadas. 

O comprimento da área de estocagem deverá ser 
igual ou superior ao comprimento da maior telha, 
acrescido de 1,00 m em cada extremidade, o que 
permitirá fácil circulação. A largura da área varia 
conforme o número de pilhas de Kalhetão 90 
a serem estocadas, deixando 0,50 m de cada lado 
para circulação.

Cada pilha de Kalhetão 90 tem largura 
aproximada de 1,10 m.

Recomendamos pilhas com até 50 telhas.

Nunca faça pilhas com peças de comprimentos 
diferentes.

Como andar sobre o Kalhetão 90
Caso haja necessidade de andar sobre o telhado, 
nunca pise sobre as abas das telhas. Pise sobre 
a linha de apoio nas cavas, munido de EPIs 
apropriados.

Empilhamento
Coloque, no chão devidamente nivelado, 
as tábuas para receber os suportes de madeira, 
conforme os espaçamentos indicados. 
São fornecidos suportes para pilhas de 50 telhas 
ou quantidade inferior de peças. Para comprimentos 
de até 4,60 m, utilizam-se dois suportes. 
Acima desse comprimento, quatro suportes.

Placa de vedação menor

Peso 0,03 kg

Kalhetão 90

Kalhetão 90

Kalhetão 90

0,50

0,50

0,50

Comprimento do maior Kalhetão 901,00

1,1
0

1,1
0

1,1
0

1,00
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 � O profissional que montará o telhado deve 
ter conhecimento prévio do conteúdo deste 
catálogo.

 � A GARANTIA desse produto está diretamente 
ligada à correta instalação.

 � Para informações complementares e suporte 
técnico, favor entrar em contato com o 
Departamento Técnico, a filial mais próxima 
ou através do nosso site.

 � Os equipamentos de segurança preservam 
a saúde e a vida. Exija seu uso.

 � As informações constantes neste catálogo 
técnico poderão sofrer alterações sem prévio 
aviso.

 � Os pesos e as dimensões constantes neste 
catálogo são aproximados.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA
O Departamento Técnico Brasilit (0800 11 6299), 
formado por profissionais especializados, 
oferece orientação técnica gratuita a projetos: 
quantificação de material, indicação de produtos 
mais adequados e orientações de manutenção 
e manuseio.

Para construtoras ou escritórios de engenharia 
e arquitetura, promovemos visitas técnicas 
para um trabalho mais próximo em projetos mais 
complexos. Além disso, promovemos palestras 
técnicas em diversas universidades e escolas 
técnicas por todo o Brasil.

Ferramentas
Utilizar ferramentas adequadas.

Usar máscara toda vez que cortar ou furar 
produtos com ferramentas elétricas 
que produzam pó fino.

Transporte na obra
Levantar o Kalhetão 90 evitando esforços 
na borda da peça. As telhas com até 4,60 m 
podem ser transportadas por dois homens. Acima 
dessa medida, por quatro homens 
com o auxílio de caibros.

Descarga
Para telhas de até 6,00 m, a descarga é feita 
por dois homens em cima do caminhão e dois 
no chão. Telhas maiores devem ser 
descarregadas por quatro homens sobre 
o caminhão e quatro no chão.

Içamento
Recomendamos a elevação das peças por meio 
de guinchos, roldanas ou moitões. Neste caso, 
é necessário colocar distanciadores 
de madeira, como mostra o desenho, para evitar 
esforços das cordas nas abas. A distância 
do vão e dos balanços a ser mantida é a mesma 
do empilhamento.

Comprimento 
A (m)

Distância 
entre apoios  

B (m)

Extremidade 
em balanço  

C (m)

Números 
de calços 
por pilha

3,00 1,60 0,70 2

3,70 2,10 0,80 2

4,60 2,60 1,00 2

6,00 1,50 0,75 4

6,70 1,70 0,80 4

7,40 1,80 1,00 4

8,20 2,20 0,80 4

9,20 2,50 0,85 4

B B

A

C B
A

C

B C
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