
CARACTERÍSTICAS GERAIS

PROJETO DE MONTAGEM 

Montagem
1. As telhas devem ser montadas no sentido contrário ao dos ventos 

dominantes na região, a fim de garantir maior estanqueidade  
da cobertura.

2. A montagem é iniciada do beiral para a parte alta do telhado.

3. As águas opostas devem ser montadas simultaneamente,  
usando-se a cumeeira como gabarito de montagem.

4. Não deixe as telhas soltas sobre a estrutura de apoio, 
sem que a fixação esteja completa.

baixa
inclinação

robustez

Comprimento (m)
Peso (kg)

Normal Terminal
2,00 18,5 21,9
2,50 23,2 27,5
3,00 28,0 33,5
3,60 33,5 40,0
4,00 37,0 44,2
4,50 41,7 49,9
5,00 46,4 55,0
5,50 51,0 61,0
6,00 56,0 67,0
6,50 60,0 72,0
7,20 67,0 80,0
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KALHETA

VANTAGENS:
- Forte e resistente.

-  Telha versátil, ideal para cobrir garagens, 

residências, galpões e comércios.

Segurança e robustez  

para obras comerciais  

e residenciais. 

Vão livre máximo 
O vão livre máximo entre os 
apoios é de 5 m.

Balanço máximo 
O balanço máximo é de 1,50 m,  
a partir do ponto de fixação.

Inclinação mínima 
A inclinação mínima obrigatória 
é de 5° (9%) para permitir  
o escoamento da água.

Carga acidental 
A carga acidental no centro 
do vão máximo é de 150 kg.

Beirais 
Em local exposto a ventos 
fortes, aconselhamos projetar 
as extremidades das edificações 
com platibandas ou prever  
a forração dos beirais  
de modo a evitar o 
arrancamento das telhas.

L I NHA

D O M Í N I O
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Kalheta normal
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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.

Perfuração

Executar a perfuração no mínimo a 0,10 m da extremidade da Kalheta.

A fixação deverá passar pela crista da onda central, em furo 
executado com broca de diâmetro 1/2’’. O furo da terça de madeira 
deverá ser feito com broca 19/64’’. Não fazer a perfuração por 
percussão com pregos, buris, parafusos, etc.

FIXAÇÃO

Material para fixação

Exija de seu fornecedor os acessórios de acordo com  
a norma NBR 7196 da ABNT.

Utilize um fixador de abas para interligar as abas das Kalhetas  
no recobrimento lateral.

Mín. 5 cmPorca galvanizada
ø 8 mm

Gancho
galvanizado

Conjunto de
vedação elástica

Mín. 5 cmParafuso
ø 8 mm x 65 mm

Conjunto de
vedação elástica

Estrutura de madeira

Utilizar um parafuso galvanizado 
com diâmetro de 8 mm x 65 mm  
em cada peça, na crista da 
onda central. Em caso de 
sobreposição longitudinal, 
utilizar um parafuso com 
diâmetro de 8 mm x 85 mm.

Estrutura metálica  
ou de concreto

Utilizar um gancho com 
diâmetro de 8 mm em cada 
peça, na crista da onda central.

0,15 0,25 Cumeeira

Selamax
adesivo PU

(poliuretano)

Balanço
0,15 m(máx. 1,50 m)

0,25 m

Detalhe

Vão livre máximo 5,0 m

Inclinação mínima 5º (9%)

20
20

200

200

Balanço
(máx. 1,50 m)

Vão livre (máx. 5,0 m)

Inclinação mínima 5° (9%)

Balanço

máx. 1,50 m
mín. 0,10 m

Acesse o 
QR Code 

para mais 
informações 

do produto:

N
O

 SISTEMA COMPLETO

10
ANOS 

GARANTIA
DE

O melhor jeito de acompanhar  as 
tendências é seguir a brasilit  nas 

redes sociais.

0800 011 6299
www.brasilit.com.br

/brasilitoficial

Brasilit Saint-Gobain
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