
ESTÉTICA E PRATICIDADE
A FAVOR DA ECONOMIA

TELHA
COLONIAL
E ACESSÓRIOS 
PARA TELHADOS



A Brasilit inovou mais uma vez e trouxe a melhor opção 
para coberturas residenciais. Trata-se da telha Colonial, 
que chegou ao mercado com um novo conceito, aliando 
estética, praticidade e economia em um único produto.
Por cobrir vãos maiores no telhado, seu processo  
de instalação utiliza uma estrutura menor, com menos 
madeiramento. O resultado é um telhado leve, econômico 
e com design diferenciado.

Para atender às necessidades do mercado, a Brasilit lançou um novo 
formato de cumeeira articulada para telha Colonial, que proporcionará 
melhor ajuste para diversas inclinações.

ESTÉTICA E PRATICIDADE 
A FAVOR DA ECONOMIA.

DIMENSÕES E PESO

Tamanho da telha: 618 x 816 mm
Rendimento: 2,5 telhas/m2

Espessura da telha: 6 mm
Peso da telha: 6 kg
Peso por m2: 15 kg/m2

/ Para a correta instalação e manutenção da garantia   
 da telha e das peças complementares, siga as   
 orientações técnicas de montagem disponíveis

  no site www.brasilit.com.br;
/ Durante a instalação, nunca pise no meio das telhas.   

 Pise cuidadosamente nas cavas, que estão apoiadas  
 no madeiramento.

IMPORTANTE

Melhor acabamento para sua obra

Orientações para pintura (opcional)

PEÇAS COMPLEMENTARES

Cumeeira articulada Espigão de abas planas

SolarMaxxi PRÓ.
Manta isolante térmica e 
acústica. Recomendada para 
o produto desta página.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

PODE SER
PINTADA

A telha Colonial pode ser pintada facilmente, o que confere ainda 
mais beleza à sua obra. Para isso, utilize tinta 100% acrílica, pintando 
sempre as duas faces da telha.

ENCAIXE PERFEITO
NÃO NECESSITA DA 
MANTA “FIXA-CUMEEIRA”

DESENHO HARMONIOSO
ADAPTA-SE ÀS INCLINAÇÕES
ENTRE 15º E 35º

FACILIDADE
NA INSTALAÇÃO

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

DESENHO
DIFERENCIADO

+ECONOMIA
NO MADEIRAMENTO
E NA MÃO DE OBRA

+RESISTENTE
À TRINCA E À QUEBRA

+DURABILIDADE

+COR
PODE SER PINTADA
FACILMENTE

+RAPIDEZ
NA EXECUÇÃO DA OBRA
2,5 PEÇAS POR M2

+RESISTÊNCIA
ÀS INTEMPÉRIES

+LEVE
15 KG/M², FACILITA
A INSTALAÇÃO

+LEVE
15 KG/M², FACILITA 
A INSTALAÇÃO



SELAMAX
Não deixe as frestas abertas para os problemas

Não permita que as frestas sejam um problema. Utilize Selamax, 
o adesivo selante impermeável da Brasilit. Com ele, você tem a 
solução ideal para vedações, reparos e colagens, inclusive em locais 
inclinados, pois não escorre quando aplicado na vertical.

Por ser formulado a partir de resinas elastoméricas de poliuretano 
(PU), o Selamax se mantém flexível mesmo sob baixas temperaturas. 
Além disso, é altamente resistente às intempéries e aos raios solares 
UV, o que garante maior vida útil ao produto. 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

FÁCIL
DE APLICAR

PODE
SER PINTADO

NÃO REDUZ
DE TAMANHO

ALTA
FLEXIBILIDADE

ALTO PODER
DE ADERÊNCIA

PROTEGE O TELHADO 
CONTRA O VAZAMENTO

ADERE A QUALQUER
TIPO DE SUPERFÍCIE

PERMITE REPAROS
SOBRE O PRODUTO ANTIGO

PROTEÇÃO UV

*Arruelas são usadas nas fixações que ficam aparentes nas instalações (primeira fiada 
e linha de cumeeira e espigões)

Em um telhado convencional (cerâmica/concreto), a quantidade de 
madeiramento (caibros/sarrafos) utilizada pode ser até 25% maior 
do que com a telha Colonial Brasilit.

ECONOMIA: CUBRA MAIS COM MENOS

Para a correta instalação e fixação da telha Colonial, a Brasilit 
oferece o conjunto de fixação exclusivo contendo parafusos 
e arruelas* de borracha.

FIXAÇÃO

NA ESTRUTURA

Telha Colonial Brasilit

Telha Convencional 
(cerâmica/concreto)



COMPARE E VEJA POR QUE É MELHOR USAR O SELAMAX

Silicone Selamax Veda Calha

Produto flexível: Sim Sim Não

Tipos de superfície: Lisa Todas Lisa

Admite pintura e reaplicação: Não Sim Não

Solventes na fórmula: +/- 7% 0% +/- 40%

Alteração de tamanho pós-aplicação: Sim Não Sim

Rendimento: Médio Alto Médio

Poder de adesão: Médio Alto Médio

Proteção UV: Média Alta Não há

Vida útil (expostos ao sol): Média Alta Baixa

Quando exposto ao sol: Corrói metais Permanece inalterado Esfarela e amarela

Conteúdo: Tubo de 400 g.

APLICAÇÕES

/ Reparos de trincas em telhas de fibrocimento, concreto, cerâmica etc.;
/ Fixação e vedação em telhas Shingle;
/ Vedação em calhas e rufos;
/ Aderência aos diversos tipos de material (aço, madeira, alumínio,       

 fibra de vidro, plástico e materiais cerâmicos);
/ Calafetações.

Reparos em  
telhas de fibrocimento

Vedação em calhas e rufos

Fixação e vedação em outros tipos de telhas,  
como a telha Shingle Brasilit

BRASITAPE
Feita de asfalto impermeável, moldável e extremamente 
aderente, a manta autoadesiva aluminizada BrasiTape 
é perfeita para acabamentos, reparos e vedações em 
telhados, de forma rápida e eficiente. É facilmente fixada 
em curvaturas e em cantos dos mais variados tipos de 
superfícies. O BrasiTape é uma excelente solução, com  
ele você elimina qualquer preocupação.

Você encontra o BrasiTape em rolos de cinco tamanhos diferentes:
/ 10 cm x 10 m 

/ 20 cm x 10 m

/ 30 cm x 10 m

/ 45 cm x 10 m

/ 90 cm x 10 m

FÁCIL
DE APLICAR

ESTANQUEIDADE
VEDAÇÃO DE PARAFUSOS, EMENDAS, 
DUTOS DE AR, CHAMINÉS E EXAUSTORES

MANUTENÇÃO
DE TELHADOS, REPARO
DE TRINCAS E CUMEEIRAS

ACABAMENTO
ARREMATE EM RUFOS E CALHAS

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

EXAUSTORES REPARO 
DE TELHAS

DUTOS 
DE AR

CALHAS CHAMINÉS

APLICAÇÕES

MODO DE APLICAÇÃO
Antes de aplicar o 
produto, certifique-se 
de que a superfície 
esteja limpa e seca. 
No caso de superfícies 
que soltam areia ou 
pó, aplique um primer 
asfáltico previamente.

Retire a película de 
plástico e puxe o filme 
descartável lentamente 
enquanto o BrasiTape 
é esticado, colado e 
apertado, para eliminar 
bolhas de ar e rugas. 
Podem ser usados 
roletes de borracha ou 
madeira para apertar e 
fixar melhor o produto 
na superfície.

Corte o BrasiTape 
no tamanho 
necessário para 
cobrir a área.

Quando houver 
sobreposição, respeite 
um espaçamento de 
10 cm para evitar a 
entrada de água.

1 2
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SUBCOBERTURAS

*Estudo realizado em janeiro de 2012, na cidade de São Paulo. Simulação de uma  
  residência de 80 m2 considerando sistemas de climatização. Para mais informações,     
  solicite ao Departamento Técnico da Brasilit. 

Composição:
Feltro de lã de vidro aglomerado com resina 

sintética e revestido nas duas faces

Revestimento superior: Papel kraft aluminizado

Revestimento inferior: Véu de vidro reforçado

Dimensões: 1,2 x 25 m

Espessura: 20 mm

Peso (kg): 12 kg

PRT - Resistência Térmica: 
(Telha+ar+SolarMaxxi PRÓ) 

1,27 ( W/m².K) 

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+VERSATILIDADE
PODE SER UTILIZADO PARA OBRAS 
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

+ISOLAMENTO
ABSORVE RUÍDOS EXTERNOS

+CONFORTO*
REDUÇÃO DE ATÉ 5OC NA
TEMPERATURA DO AMBIENTE INTERNO

+PROTEÇÃO
CONTRA VAZAMENTOS

+FLEXIBILIDADE
PODE SER USADO COM
QUALQUER TIPO DE TELHA

+PRATICIDADE
FÁCIL MANUSEIO E APLICAÇÃO

+RESISTENTE
À PROLIFERAÇÃO DE
BACTÉRIAS E FUNGOS

+ECONOMIA*
ATÉ 30% NO GASTO DE ENERGIA 
PARA CLIMATIZAÇÃO

Papel kraft aluminizado

Lã de vidro

Véu de vidro reforçado

Para obras industriais, consulte também a manta isolante Face Felt FFB 1.4

SOLARMAXXI PRÓ
Conforto térmico, acústico e proteção
contra vazamentos

Uma casa com temperatura agradável precisa 
de SolarMaxxi PRÓ, a manta termoacústica para 
telhados da Brasilit. A subcobertura oferece 
proteção, silêncio e, consequentemente, mais 
tranquilidade para você. Além disso, ao isolar 
termicamente o ambiente, você diminui os gastos 
com sistemas de refrigeração e aquecimento. 

Com SolarMaxxi PRÓ, o projeto ganha mais conforto.

SUBCOBERTURA

Para complementar a montagem do seu telhado com o que há de 
melhor e obter conforto e bem-estar adicionais, a Brasilit desenvolveu 
uma linha completa de subcoberturas, que são próprias para serem 
usadas sob telhas de fibrocimento, cerâmica e outros materiais. 
Possuem alta resistência, o que melhora o conforto térmico  
e acústico.

Conheça cada uma das soluções, suas características e aplicações,  
e utilize a nossa tecnologia em seu próximo projeto, obra ou reforma.

Conforto para você e proteção adicional 
para o seu telhado

1 SOLARMAXXI PRÓ

3 LITFOIL E LITFOIL PLUS

2 FOILTAPE

2

31 OU



FOILTAPE
Qualidade em fixação para qualquer tipo de obra

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

DIMENSÕES

DUPLO CONFORTO
REDUZ A PASSAGEM DE CALOR, POIS REFLETE
OS RAIOS SOLARES, E PROTEGE CONTRA 
VAZAMENTOS

+PRATICIDADE
FÁCIL MANUSEIO E APLICAÇÃO

SAÚDE
IMPEDE A PROLIFERAÇÃO
DE BACTÉRIAS E FUNGOS

Se do lado de fora o clima está sempre 
mudando, dentro de casa ele continua 
sempre agradável com as subcoberturas 
LitFoil e LitFoil Plus da Brasilit. Elas 
reduzem a passagem de calor e protegem 
o interior da residência contra infiltrações.

Propriedades e especificações: LitFoil LitFoil Plus

Dimensões dos rolos:

10 m² - (1,2 x 8,34 m) 10 m² - (1,2 x 8,34 m)
25 m² - (1,2 x 20,84 m) 25 m² - (1,2 x 20,84 m)

50 m² - (1,2 x 41,70 m) 50 m² - (1,2 x 41,70 m)

O FoilTape é uma fita 
adesiva aluminizada, ideal 
para a união das emendas 
das subcoberturas LitFoil, 
LitFoil Plus e SolarMaxxi 
PRÓ, que também auxilia  
na vedação.

Produto disponível em 
rolo de 48 mm x 50 m.

LITFOIL E LITFOIL PLUS
Sua casa confortável, faça chuva 
ou faça sol

Rede de Vendas: 0800 11 6299 / www.brasilit.com.br

/Brasilit Saint-Gobain /BrasilitOficial

Abril/2016  / Todas as informações e imagens contidas neste material são de 
propriedade da Brasilit. Pode haver variação de cores no processo de impressão do 
material. A Brasilit poderá alterar as informações contidas nesse folheto a qualquer 
momento quando julgar necessário. Para orientações completas sobre a instalação 
dos produtos Brasilit, consulte o site www.brasilit.com.br.


