
Facilite com Brasilit

CATÁLOGO 
DE PRODUTOS
BRASILIT





COBERTURAS DE FIBROCIMENTO 
E PEÇAS COMPLEMENTARES

CONSTRUÇÃO 
INDUSTRIALIZADA

COBERTURAS SHINGLE

COBERTURAS METÁLICAS

ARMAZENAMENTO DE ÁGUA

COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS 
PARA TELHADOS

CONHEÇA A BRASILIT 4

16

22

26

8

21

24



BRASILIT

GRUPO 
SAINT-GOBAIN

O grupo francês Saint‑Gobain, 
que completou 350 anos
de atuação, é destaque 
no setor de produtos para 
construção civil tanto
no Brasil como no mundo. 
A experiência e o 
conhecimento adquiridos 
ao longo dos três séculos de 
sua existência são aplicados 
em cerca de 64 países onde  
o grupo mantém operação.
No Brasil, a Saint‑Gobain  
está presente há 78 anos  
e oferece a mais completa 
gama de soluções frente às 
demais operações existentes 
no mundo. 
As marcas da Saint‑Gobain 
em território nacional são 
conhecidas pela tradição,  
alta tecnologia e qualidade.

Liderança em materiais 
para construção.

Em seus quase 80 anos de história, a Brasilit, 
empresa do Grupo Saint‑Gobain, tornou‑se a marca 
de maior expressão no segmento nacional de fibrocimento.
Para atender ao mercado nacional e internacional com 
qualidade e eficiência, a Brasilit conta com seis fábricas, 
que estão localizadas em Belém (PA), Recife (PE), 
Capivari (SP), Seropédica (RJ), Esteio (RS) e Jacareí (SP), 
local onde é produzido o fio de polipropileno PP. 
A empresa também possui três centros de distribuição 
situados em Porto Velho (RO), Manaus (AM) e Ibiporã (PR).
Mas a Brasilit vai além da fabricação e da distribuição, 
uma vez que oferece serviços técnicos por meio da 
sua equipe de engenheiros e arquitetos. São quatro 
centros de treinamentos distribuídos por todo o Brasil, 
nos quais os profissionais do setor encontram orientações 
técnicas e formação profissional. 
Tudo isso reafirma o compromisso da Brasilit com 
os consumidores, afinal, a empresa acredita que 
a sua relação vai muito além de cada compra.
Aperfeiçoar processos, produtos e serviços é uma condição 
que faz parte da política de gestão integrada da Brasilit.
Esse comprometimento com as pessoas, com a 
qualidade e com o meio ambiente garantiu à empresa 
as certificações ISO 9001, ISO 14001 E OHSAS 18001.
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FÁBRICA

DEPÓSITO

CENTRO DE TREINAMENTO

MANAUS/AM BELÉM/PA

PORTO VELHO/RO

IBIPORÃ/PR

SEROPÉDICA/RJ

CAPIVARI/SP

ESTEIO/RS

JACAREÍ/SP

RECIFE/PE

Brasilit no Brasil
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BRASILIT, 
RESPONSABILIDADE 
QUE VAI ALÉM DE 
FABRICAR AS MELHORES 
SOLUÇÕES PARA 
COBERTURA E UM 
SISTEMA COMPLETO 
DE CONSTRUÇÃO 
INDUSTRIALIZADA.

A Brasilit foi pioneira no desenvolvimento da 
tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios 
Sintéticos), que utiliza o fio de polipropileno PP 
em substituição ao amianto na fabricação dos 
produtos de fibrocimento. Essa inovação 
deu origem a uma nova geração de produtos que, 
além do excelente desempenho, assegura respeito 
à saúde de quem os manuseia e instala.
A preocupação em oferecer soluções inovadoras 
em coberturas e construção industrializada fez com 
que a família de produtos da Brasilit aumentasse. 
Hoje, além dos produtos em fibrocimento, telhas, 
placas e painéis cimentícios, conta também com as 
telhas especiais Shingle e TopSteel, caixas d’água
de polietileno, subcoberturas, acessórios para 
telhados e também um sistema completo de perfis,
acessórios de fixação e tratamento de juntas para 
construção industrializada.
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COBERTURAS DE FIBROCIMENTO E PEÇAS COMPLEMENTARES

COBERTURAS DE FIBROCIMENTO 
E PEÇAS COMPLEMENTARES

Desempenho e praticidade 
para os mais variados projetos

A telha de fibrocimento da Brasilit 
é a solução ideal para valorizar o seu 
projeto e garantir um acabamento 
perfeito para sua obra. Além da linha 
completa de telhas onduladas e 
estruturais, a Brasilit oferece soluções 
de acabamento com peças 
complementares para cada tipo de telha.
Com toda a qualidade e tradição, 
as telhas de fibrocimento asseguram 
mais durabilidade e resistência 
ao seu telhado, seja ele residencial, 
industrial ou comercial.

PODE SER
PINTADA

VANTAGENS E BENEFíCIOS

+FLEXIBILIDADE

LINHA COMPLETA
DE PEçAS COMPLEMENTARES

MELHOR
ACABAMENTO
ENCAIXES PERFEITOS

+RESISTêNCIA
àS INTEMPéRIES

+DURABILIDADE
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COBERTURAS DE FIBROCIMENTO E PEÇAS COMPLEMENTARES

Comprimento (m) Peso (kg)
1,22 4,5
2,13 7,8
2,44 9,0
Largura total: 0,50 m
Largura útil: 0,45 m
Espessura: 4 mm
Vão livre máximo: 1,15 m
Balanço máximo: 0,20 m (sem calha)
Inclinação mínima: 15° (27%)
Recobrimento longitudinal mínimo: 0,14 m

Espessura = 4 mm* Espessura = 5 mm**
Comprimento (m) Peso (kg) Comprimento (m) Peso (kg)

1,22 4,5 1,22 5,6
2,13 7,8 1,83 8,4
2,44 9,0 2,44 11,2

Largura total: 0,50 m
Largura útil: 0,45 m
Vão livre máximo: 1,15 m
Balanço máximo: 0,20 m (sem calha)
Inclinação mínima: 15° (27%)
Recobrimento longitudinal mínimo: 0,14 m

ONDINA**

ONDINA PLUS

Comprimento (m) Peso (kg)
1,22 4,5
2,13 7,8
2,44 9,0
Largura total: 0,50 m
Largura útil: 0,45 m
Espessura: 4 mm
Vão livre máximo: 1,15 m
Balanço máximo: 0,14 m
Inclinação mínima: 15° (27%)
Recobrimento longitudinal: 0,14 m

Informações técnicas

Informações técnicas

Informações técnicas

A telha Fibrotex é uma opção prática e 
econômica para a utilização em canteiros 
de obras e outros tipos de coberturas 
provisórias. Fácil de instalar, é a escolha 
ideal para construções econômicas. 

Peças complementares

/ Cumeeira articulada
/ Espigão de abas planas

FIBROTEX

Peças complementares

/ Cumeeira articulada
/ Espigão de abas planas

A telha Ondina tem perfil diferenciado e 
praticidade de montagem, que torna 
o seu projeto mais bonito e econômico.
** Produto disponível na Região Sul

Peças complementares

/ Cumeeira articulada
/ Cumeeira normal**
/ Cumeeira universal*
/ Espigão de abas planas
/ Espigão universal**
/ Rufo**

A telha Ondina Plus na cor cerâmica é 
prática e versátil, ideal para construções 
residenciais com telhados aparentes, nos 
quais aspectos como cor e forma são 
muito importantes.

*  Peça sob encomenda 
e exclusiva para telha 5 mm

** Peças exclusivas para 
telha 5 mm * Produto disponível na Região Norte / ** Produto disponível na Região Sul

Telhas onduladas

Para um melhor acabamento, 
utilize a linha completa 
de peças complementares 
da Brasilit.

litFoil e litFoil Plus. 
Mantas impermeáveis de uma e 
duas faces. Recomendadas para 
os produtos desta página. 9



COBERTURAS DE FIBROCIMENTO E PEÇAS COMPLEMENTARES

Telhas onduladas

Indicada para residências e pequenos 
e médios galpões, a telha Maxiplac 
permite amplo uso em telhados de baixa 
inclinação. Alia elegância e durabilidade, 
o que valoriza ainda mais o seu projeto.

Apresenta ondas suaves e design moderno, 
que conferem beleza e dão um toque especial 
a qualquer projeto. A telha Onda 50 é uma 
excelente opção para vários tipos de obras: 
residências, prédios, estacionamentos e 
galpões comerciais ou industriais.

É obrigatória a utilização de fixadores de abas, 
conforme a orientação técnica disponível no site da Brasilit.

Comprimento (m) Peso (kg)
1,85 18,0
2,30 22,4
3,20 31,1
3,70 36,0
4,10 39,9
4,60 44,8
Largura total: 0,605 m
Largura útil: 0,50 m
Espessura: 8 mm
Vão livre máximo: 3,00 m
Balanço mínimo: 0,10 m
Balanço máximo: 1,00 m

Inclinação mínima: 2° (3%) sem recobrimento longitudinal
5° (9%) com recobrimento longitudinal

Recobrimento longitudinal 
mínimo: 0,20 m

Informações técnicas

Comprimento (m) Peso (kg)
e = 6 mm e = 8 mm

3,00 41,0 55,0
3,30 45,0 60,0
3,70 51,0 67,0
4,10 56,0 75,0
4,60 63,0 84,0
Largura total: 1,064 m
Largura útil: 1,02 m
Espessura: 6 mm 8 mm
Vão livre máximo: 3,96 m 4,46 m
Balanço mínimo s/ calha: 0,40 m 0,40 m
Balanço máximo s/ calha: 0,80 m 1,00 m
Balanço mínimo c/ calha: 0,15 m 0,15 m
Balanço máximo c/ calha: 0,40 m 0,40 m

Inclinação mínima:
2° (3%) sem recobrimento longitudinal
5° (9%) com recobrimento longitudinal

Recobrimento longitudinal 
mínimo: 5° a 10° = 20 cm e acima de 10°= 14 cm

É obrigatória a utilização de fixadores de abas, 
conforme a orientação técnica disponível no site da Brasilit.

Informações técnicas

ONDA 50

MAXIPLAC

Para um melhor acabamento, utilize a linha 
completa de peças complementares da Brasilit.

RESIDENCIAL ONDULADA

Comprimento (m)
Espessura (mm) / Largura (m) / Peso (kg)

e = 5 mm / kg e = 6 mm / kg e = 8 mm / kg
0,92 m* 1,10 m 0,92 m* 1,10 m 0,92 m* 1,10 m

1,22 11,5 13,5 13,8 16,3 18,4 21,7
1,53 14,4 17,0 17,3 20,4 23,0 27,2
1,83 17,2 20,3 20,6 24,4 27,5 32,5
2,13 20,0 23,6 24,0 28,4 32,0 37,9
2,44 22,9 27,1 27,5 32,5 36,7 43,4
3,05 - - 34,4 40,7 - 54,0
3,66 - - 41,3 48,8 - 65,0
Largura total: 0,92 m 1,10 m 0,92 m 1,10 m 0,92 m 1,10 m
Largura útil: 0,87 m 1,05 m 0,87 m 1,05 m 0,87 m 1,05 m
Vão livre 
máximo: 1,69 m 1,69 m 1,99 m

Balanço mínimo: 0,25 m 0,25 m 0,25 m
Balanço 
máximo: 0,40 m 0,40 m 0,40 m

Inclinação 
mínima: 10° (17,6%) 5° (9%) 5° (9%)

Recobrimento
longitudinal:

5° a 10° = 0,25 m
10° a 15° = 0,20 m

Informações técnicas

* Produto disponível apenas na fábrica de Capivari

A telha Ondulada adapta-se perfeitamente 
a todos os tipos de cobertura e oferece um 
resultado sempre harmonioso. Com uma 
gama variada de peças complementares, 
pode ser usada em diversas situações, o 
que reduz o custo da construção.

/ Aresta**
/ Cantoneira
/ Cumeeira articulada
/ Cumeeira normal 

com lanternim
/ Cumeeira normal terminal**
/ Cumeeira shed**
/ Cumeeira shed terminal**
/ Cumeeira universal
/ Espigão de abas planas
/ Espigão universal
/ Espigão universal de início
/ Rufo
/ Terminal para beiral**
/ Telha com claraboia
/ Telha para ventilação**
/ Veneziana

Peças complementares

**Peça sob encomenda

RESIDENCIAL E ONDULADA

* Produto não comercializado 
pela Brasilit

/ Calço plástico*
/ Cumeeira articulada
/ Cumeeira normal
/ Espigão normal
/ Espigão normal de início
/ Pingadeira plástica*
/ Placa de ventilação*
/ Rufo

Peças complementares

Peças complementares

/ Cumeeira articulada
/ Cumeeira com lanternim
/ Cumeeira normal
/ Cumeeira shed
/ Rufo
/ Telha com claraboia
/ Terminal para beiral*
/ Pingadeira
/ Placa de ventilação**

*  Peça sob encomenda
** Produto não comercializado 

pela Brasilit
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COBERTURAS DE FIBROCIMENTO E PEÇAS COMPLEMENTARES

Telhas esTRuTuRaIs

Durável e econômica, a telha 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.

É obrigatória a utilização de fixadores de abas, 
conforme a orientação técnica disponível no site da Brasilit.

Informações técnicas

Informações técnicas

Informações técnicas

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
Largura total: 0,472 m
Largura útil: 0,44 m
Espessura: 8 mm
Vão livre máximo: 5,00 m
Balanço mínimo: 0,10 m
Balanço máximo: 1,50 m
Inclinação mínima: 5° (9%)
Recobrimento longitudinal 
mínimo: 0,20 m

Peças complementares

Com linhas suaves e design arrojado, 
a telha Kalheta permite grande 
versatilidade de utilização, abrangendo 
desde residências até obras industriais, 
sempre com muito estilo.

/ Cumeeira normal
/ Cumeeira normal terminal
/ Pingadeira
/ Placa de vedação*
/ Placa de ventilação**
/ Tampão

É obrigatória a utilização de fixadores de abas, 
conforme a orientação técnica disponível no site da Brasilit.

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
Largura total: 1,00 m
Largura útil: 0,90 m
Espessura: 8 mm
Vão livre máximo: 6,50 m
Balanço mínimo: 0,20 m
Balanço máximo: 2,00 m
Inclinação mínima: 5° (9%)
Recobrimento longitudinal mínimo: 0,25 m

A telha Kalheta 49, devido aos grandes 
vãos livres e longos beirais, é indicada 
para coberturas de galpões industriais ou 
comerciais, clubes, escolas, estacionamentos 
e residências, o que permite grande facilidade 
de montagem e alta durabilidade. Também 
pode ser utilizada em fechamentos laterais.

Comprimento (m) Peso (kg)
Normal Terminal

2,00 21,5 24,7
2,50 26,9 30,9
3,00 32,3 37,1
3,60 38,8 44,5
4,00 43,1 49,4
4,50 48,5 56,0
5,00 54,0 62,0
5,50 59,0 68,0
6,00 65,0 74,0
6,50 70,0 80,0
7,20 78,0 89,0
Largura total: 0,521 m
Largura útil: 0,49 m
Espessura: 8 mm
Inclinação mínima: 5° (9%)
Vão livre máximo: 5,00 mm
Balanço mínimo: 0,10 m
Balanço máximo: 1,20 m
Recobrimento longitudinal mínimo: 0,25 m

Conforme a orientação técnica disponível no site da Brasilit, 
é obrigatória a utilização das seguintes peças complementares de fixação:

/ Fixadores de abas / Suporte de abas / Tirantes / Afastador / Travas

KALHETA

KALHETA 49

KALHETÃO 90

Para um melhor acabamento, utilize a linha 
completa de peças complementares da Brasilit.

Atenção: Para evitar acidentes, nunca pise diretamente sobre as telhas.

Peças complementares

/ Cumeeira normal 
/ Cumeeira normal terminal
/ Rufo
/ Cumeeira articulada
/ Tampão
/ Afastador de espuma*
/ Pingadeira plástica*
/ Placa de ventilação*

Peças complementares

/ Afastador
/ Cumeeira articulada
/ Cumeeira normal
/ Cumeeira terminal
/ Cumeeira shed*
/ Pingadeira plástica**
/ Placa pingadeira
/ Placa de vedação
/ Placa de vedação 

menor** 
/ Placa de ventilação**
/ Rufo
/ Terminal de aba plana
/ Tampão

*  Peça sob encomenda
** Produto não comercializado 

pela Brasilit

* Produto não comercializado 
pela Brasilit

*  Peça sob encomenda
** Produto não comercializado 

pela Brasilit
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Mais iluminação, que resulta 
em economia de energia

As telhas Translúcidas Brasilit proporcionam 
beleza, conforto e economia, uma vez 
que permitem a entrada de até 70% da luz 
que incide sobre o telhado e distribuem a 
luminosidade natural por todo o ambiente.
Produzidas em PP (polipropileno), 
são duráveis, resistentes aos raios 
solares e práticas na instalação.
Encaixam‑se perfeitamente nas telhas
em fibrocimento nos modelos Ondulada 
e Fibrotex, além de possuírem a garantia 
e a tradição da Brasilit.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ECONOMIA
DE ENERGIA

ÓTIMA ILUMINAçãO 
70% DE TRANSMISSãO 
DE LUz

MELHOR RELAçãO
CUSTO-BENEFíCIO

FLEXIBILIDADE

+DURABILIDADE
PROTEçãO CONTRA
OS RAIOS Uv

FACILITA
A DIFUSãO DA LUz

NãO AMARELA

MATERIAL
RECICLÁvEL

LEvEzA

Telhas TRanslÚCIdas

VANTAGENS E BENEFíCIOS

Medidas Disponíveis Medidas Disponíveis

Na instalação da telha Translúcida utilize calços de fixação de acordo com o manual técnico do produto.

Padrão Telha Ondulada - Comprimento Onda 177/51

1,22 m 1,53 m 1,83 m 2,13 m 2,44 m 3,05 m 3,66 m 1,22 m 2,13 m 2,44 m

Padrão Telha Fibrotex - Comprimento Onda 075/21

Largura total 1100 mm51

177 153e = 1,1 mm 

75

21

75

e = 1,1 mm

Largura total 506 mm

ECONOMIA D
E 

EN
ER

GI
A10

0%
 RECICLÁVEL

100% RECICLÁVEL
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Estética e praticidade a favor da economia

A telha Colonial Brasilit é uma telha inovadora, que 
entra no 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 com 
menos madeiramento. O resultado é um telhado 
com instalação rápida, leve, econômica e com um 
design diferenciado.

Telha ColonIal

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.

CUBRA MAIS COM MENOS

PEÇAS COMPLEMENTARES
/ Cumeeira articulada
/ Espigão

VANTAGENS E BENEFíCIOS

+LEvE
15 kG/M², FACILITA
A INSTALAçãO

+RAPIDEz
NA MONTAGEM
2,5 PEçAS POR M²

+RESISTENTE
à TRINCA E à qUEBRA
+RESISTENTE
À TRINCA E À QUEBRA

+RESISTêNCIA
àS INTEMPéRIES

+DURABILIDADE

DESENHO
DIFERENCIADO

+ECONOMIA
NO MADEIRAMENTO
E NA MãO DE OBRA

+COR
PODE SER PINTADA
FACILMENTE

NA ESTRUTURA

Telha Colonial Brasilit

Telha Convencional (cerâmica/concreto)

PODE SER
PINTADA

COBERTURAS DE FIBROCIMENTO E PEÇAS COMPLEMENTARES
solarMaxxi PRÓ.
Manta isolante térmica e 
acústica. Recomendada para 
o produto desta página.

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

ORIENTAÇÕES PARA PINTURA (OPCIONAL)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho da telha 618 x 816 mm
Rendimento 2,5 telhas/m²
Espessura da telha 6 mm
Peso da telha 6,0 kg
Peso por m² 15 kg/m²

13



COBERTURAS DE FIBROCIMENTO E PEÇAS COMPLEMENTARES

Telha ToPCoMFoRT

Telhas térmicas de fibrocimento

A Brasilit inovou outra vez. Agora, a linha  
de fibrocimento está ainda mais completa, 
com a chegada da TopComfort, primeira telha 
de fibrocimento com propriedades térmicas. 
Ela vem de fábrica na cor branca, pronta para ser 
instalada. Além de ser mais prática, a TopComfort 
tem uma característica única: ela reflete grande 
parte dos raios solares que incidem sobre a 
cobertura, minimizando, assim, a troca de calor. 
O resultado é a redução da temperatura interna 
em relação à externa em até 4°C, uma vantagem 
que vai além do conforto térmico, pois permite 
economizar energia elétrica em ambientes 
climatizados, contribuindo assim 
com o meio ambiente.

Produto contribui para
pontuação LEED SRI = 91

solarMaxxi PRÓ.
Manta isolante térmica e 
acústica. Recomendada para 
os produtos desta página.
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COBERTURAS DE FIBROCIMENTO E PEÇAS COMPLEMENTARES

AplicAções
 As tecnologias de fibrocimento sem amianto e térmico são exclusivas da 
Brasilit e garantem vantagens em diversos tipos de edificações como:

**Patente requerida nº BR 102014013137-0

/ Residências
/ Indústrias
/ Comércios
/ Escolas
/ Espaços esportivos
/ Aviários

Vantagens e benefícios

+BELEzA
TELHA PIGMENTADA
NA COR BRANCA

+DURABILIDADE
CAMADA EXTERNA à BASE 
DE CIMENTO E PIGMENTOS 
– TECNOLOGIA DE CAMADA 
MULTIFUNCIONAL****

+CONFORTO TéRMICO
REDUçãO DA TEMPERATURA DO 
AMBIENTE INTERNO EM ATé 4°C*

+ECONOMIA
REDUçãO DO CONSUMO 
DE ENERGIA GASTA PARA 
CLIMATIzAçãO DE AMBIENTES

+BELEZA
VALORIZA QUALQUER PROJETO

ISOLAMENTO
TÉRMICO
REFLETE 75% DOS RAIOS SOLARES

+PRATICIDADE
LINHA COMPLETA DE PEçAS 
COMPLEMENTARES EM 
FIBROCIMENTO

*** Produto não comercializado pela Brasilit

Informações técnIcas

Comprimento Espessura

5 mm 6 mm

Peso:

1,22 m 13,5 kg 16,3 kg

1,83 m 20,3 kg 24,4 kg

2,44 m 27,1 kg 32,5 kg

Largura total: 1,10 m 1,10 m

Largura útil: 1,05 m 1,05 m

Vão livre máximo: 1,69 m 1,69 m

Balanço mínimo: 0,25 m 0,25 m

Balanço máximo: 0,40 m 0,40 m

Inclinação mínima: 10º (17,6%) 5º (9%)

Recobrimento longitudinal: 5 a 10º = 0,25 mPeças comPlementares

/ Cumeeira normal
/ Cumeeira universal
/ Espigão universal
/ Espigão universal de início

/ Rufo
/ Placa de ventilação***
/ Passarinheira***
/ Fixações***

****TECNOLOGIA DE CAMADA MULTIFUNCIONAL

A Brasilit, em parceria com a Chemours, uma subsidiária da DuPont, desenvolveu uma nova geração de telhas 
em fibrocimento livres de amianto. Essa nova cobertura é fabricada com a Tecnologia de Camada Multifuncional, 
que consiste na pigmentação da camada de fibrocimento externa com cimento branco e dióxido de titânio (TiO2). 
Isso proporciona uma telha com propriedades térmicas melhoradas e, ao mesmo tempo, um acabamento 
superior na cor branca. Essa tecnologia, além de conforto, assegura maior durabilidade, pois diferentemente 
de outros produtos recobertos com tintas ou resinas, não sofre delaminação ao longo do tempo.

Pate
nte

requ
erid

a*
*

* Medições realizadas pelo Centro Tecnológico de Controle de qualidade 
Falcão Bauer no período de 28/07/14 a 04/08/14 em casas protótipos 
instaladas na cidade de Paulínia - SP
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COBERTURAS SHINGLE

Telhas shInGle

Sua casa em alto estilo

A telha Shingle é uma solução sofisticada para 
cobertura, uma vez que alia beleza e elegância ao 
que de melhor existe tecnicamente. Sua fabricação 
é realizada com base em uma manta asfáltica, fibra 
de vidro e coberta com grãos minerais, conferindo a 
máxima estanqueidade, proteção e flexibilidade para 
aplicação em diversos tipos de telhados, desde curvos 
a outras aplicações como revestimento de fachadas.
Sucesso há décadas na Europa e nos Estados Unidos, 
as telhas Shingle estão disponíveis em sete modelos, 
com várias opções de cores, em quatro linhas: Basic,
Design, Solaris e Platinum. 
São produtos com tecnologia e design reconhecidos 
das telhas Shingle, agora com novas cores e texturas, 
para dar ainda mais valor ao seu projeto.

VANTAGENS E BENEFíCIOS

+LEVE
FACILITA A
INSTALAÇÃO

+LEvE
FACILITA A INSTALAçãO

+SOFISTICAçãO
vALORIzA O SEU
PROjETO

ACESSÓRIOS
qUE FACILITAM
O ACABAMENTO

+RESISTÊNCIA 
AOS IMPACTOS
+RESISTêNCIA
AOS IMPACTOS

+FLEXÍVEL
ADAPTA-SE A QUALQUER PROJETO

+GARANTIA
A PARTIR DE 25 ANOS
GARANTIA
A PARTIR DE 25 ANOS

FLEXívEL
ADAPTA-SE A 
qUALqUER PROjETO

+ECONOMIA
NA ESTRUTURA

LINHAS SHINGLE

BASIC DESIGN SOLARIS PLATINUM

INDEPENDENCE
Burnt Sienna
Charcoal Black

HIGHLAND SLATE
Black Granite
Tudor Brown

LANDMARK AR
Landmark Resawn Shake
Landmark Moire Black

MODELOS / CORES

LANDMARK SOLARIS GOLD
Max Def Resawn Shake
Max Def Weathered Wood

MODELOS / CORES

PRESIDENTIAL SHAKE
Chestnut
Shadow Gray

CARRIAGE HOUSE
Georgian Brick
Black Pearl

MODELOS / CORES

XT25AR
Silver Lining
Timber Blend
Evergreen
Dove Gray
Tile Red Blend
Cedar Brown
Moire Black

MODELOS / CORES

solarMaxxi PRÓ.
Manta isolante térmica e 
acústica. Recomendada para 
os produtos desta página.

XT 25 Dove Gray

16



COBERTURAS SHINGLE

BASIC

Cedar Brown Moire Black

EvergreenTimber Blend

Tile Red Blend

Silver Lining

Dove Gray

A telha Shingle Tradicional 
(XT25AR) está entre as 
telhas mais utilizadas no 
mundo. Conhecida pela sua 
resistência, flexibilidade e 
facilidade de instalação em 
obra, ela proporciona beleza 
e durabilidade ao telhado. 

XT25AR 25
anos de
garantia

XT 25 Dove Gray
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COBERTURAS SHINGLE

INDEPENDENCE HIGHLAND SLATE LANDMARK AR

Com qualidade inigualável, 
o modelo Independence é 
composto por uma telha inteira 
em sua base, sobre a qual são 
aplicados pedaços menores de 
forma aleatória, proporcionando 
um estilo arquitetônico único 
e design que se assemelha à 
pedra ardósia. Seu desenho é 
exclusivo da Brasilit em parceria 
com a CertainTeed. Entre os 
benefícios deste modelo estão 
a facilidade de aplicação e uma 
cobertura duplamente segura.

Tem a aparência e textura 
da ardósia natural, com uma 
linha de sombra que acentua a 
percepção de espessura quando 
vista de longe. Cada Shingle 
é colorida individualmente 
por meio de equipamentos de 
alta tecnologia, que garantem 
precisão nas pigmentações, 
propiciando cores, contraste 
e perfeição quando instalada.

As telhas Shingle Landmark AR 
são consideradas mais nobres 
por terem camadas de telhas 
sobrepostas, dando relevo à 
cobertura e sombreamento único. 
Sua forma irregular garante um 
efeito belíssimo à edificação. 

Burnt Sienna Charcoal Black

Black Granite Tudor Brown

Landmark Resawn Shake Landmark Moire Black

30
anos de garantia

TOP LINE

50
anos de garantia

TOP LINE

50
anos de garantia

TOP LINE

DESIGN

Highland Slate Black Granite
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COBERTURAS SHINGLE

Com a tecnologia inovadora da Landmark Solaris, produzimos uma telha que reflete 
energia solar e reduz a temperatura em até 20% durante os meses mais quentes do ano, 
quando comparada com outra telha Shingle tradicional. É um produto com selo Energy 
Star®, que cumpre os requisitos de refletância solar e emissão térmica. Com a Solaris, 
uma nova dimensão de qualidade é adicionada para a Shingle, por meio de uma rica 
mistura dos grânulos da superfície, deixando‑a mais brilhante, mais vibrante e com uma 
aparência ainda mais bonita, resultado da profundidade das cores que a telha possui.

Max Def Resawn Shake Max Def Weathered Wood

SOLARIS

LANDMARk SOLARIS GOLD 50
anos de garantia

TOP LINE

Landmark Solaris Max Def Weathered Wood
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COBERTURAS SHINGLE

PLATINUM

Carriage House Black Pearl

Considerada a telha de luxo da Brasilit,
reproduz a aparência da madeira tipo cedro,
mas com a performance e durabilidade de uma 
das melhores soluções de cobertura do mercado, 
construída em fibra de vidro, manta asfáltica e 
grânulos minerais. Ao contrário da madeira, não 
irá apodrecer ou decair, oferecendo ainda uma 
excelente resistência contra ventos e fogo. 

A telha Carriage House possui design único  
e é construída a partir de duas telhas de tamanho 
normal que, após instaladas, resultam em um 
telhado de quatro camadas, garantindo uma 
proteção ainda maior para a cobertura. Resiste 
a ventos fortes, de até 177 km/h com instalação 
normal, e até 209 km/h com instalação especial.

Chestnut Shadow Gray Georgian Brick Black Pearl

CARRIAGE HOUSE 50
anos de garantia

TOP LINE
PRESIDENTIAL SHAkE 50

anos de garantia
TOP LINE
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VANTAGENS E BENEFíCIOS

ISOLAMENTO
TÉRMICO
REFLETE 75% DOS RAIOS SOLARES

ISOLAMENTO
ACÚSTICO
ABSORVE 85% DO SOM DA CHUVA

EXTREMAMENTE
LEVE (6,2 kg/m2)

ISOLAMENTO
ACúSTICO, ABSORvE 85% 
DOS RUíDOS DA CHUvA

ISOLAMENTO
TéRMICO, REFLETE 75% 
DOS RAIOS SOLARES

+LEvE
FACILITA A INSTALAçãO

+ECONOMIA
REDUZ O INVESTIMENTO
EM ESTRUTURA

+ECONOMIA
REDUz O INvESTIMENTO
EM ESTRUTURA

Telhas ToPsTeel

Medidas em mm, exceto as indicadas.
* Consulte disponibilidade e prazos de entrega

Medidas em mm, exceto as indicadas.

Leveza e conforto aliados à eficiência

A telha de aço termoacústica TopSteel da Brasilit 
é uma excelente opção para coberturas, 
pois permite que os projetos sejam diversificados 
e adaptados a diversos estilos. Além disso, é muito 
leve (a partir de 3,3 kg/m²), o que facilita o transporte, 
a instalação e reduz o investimento em estrutura.
O conforto térmico é assegurado pela reflexão 
dos raios solares que, dependendo da cor externa, 
chega a 75%. No aspecto acústico, o som 
produzido pelo impacto direto da chuva sobre 
as telhas é amortecido em até 85%. Internamente, 
o acabamento é na cor branca e, portanto, 
não há necessidade de forro.
A telha TopSteel está disponível em dois modelos: 
Trapezoidal e Ondulada. A telha TopSteel Ondulada 
pode ser aplicada em telhados curvos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Peso: a partir de 3,3 kg/m²
Largura útil: 720 mm
Inclinação mínima: 15%

Peso: a partir de 3,3 kg/m²
Largura útil: 720 mm
Inclinação mínima: 10%

Trapezoidal

Ondulada*

COMPOSIÇÃO

1 Tinta protetora contra raios UV
2 Folha de alumínio
3 Asfalto oxidado modificado com minerais
4 Chapa de aço galvanizado
5 Tinta protetora na cor branca

1

2
3
4 5

CORES DISPONíVEIS

AlumínioBranco TerracotaAzul verde

*Cores externas *Consulte disponibilidade e prazos de entrega

Cor interna: Branco
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COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS PARA TELHADOS

1 SOLARMAXXI PRÓ
Manta impermeável que assegura mais conforto 
térmico, acústico e proteção contra vazamentos ao 
projeto de cobertura. Rolo de 1,2 m x 25,0 m (30 m²).

VANTAGENS E BENEFíCIOS

+ISOLAMENTO
ABSORvE RUíDOS 
EXTERNOS

+PRATICIDADE
FÁCIL MANUSEIO E 
APLICAçãO

+CONFORTO
CONSERvA A TEMPERATURA 
INTERNA DOS AMBIENTES

+RESISTENTE
à PROLIFERAçãO DE 
BACTéRIAS E FUNGOS

+PROTEçãO
CONTRA vAzAMENTOS

+ECONOMIA
MENOS GASTO COM 
ENERGIA ELéTRICA PARA 
CLIMATIzAçãO

+FLEXIBILIDADE
PODE SER USADO COM 
qUALqUER TIPO DE TELHA

2 SELAMAX
Selante elástico para 
colagem e vedação 
(PU - Poliuretano).
Tubo de 400 g.

3 BRASITAPE
Manta autoadesiva aluminizada, 
ideal para vedação e reparos.
Rolos de 10 cm x 10 m, 20 cm x 10 m, 
30 cm x 10 m, 45 cm x 10 m e 90 cm x 10 m.

CoMPleMenTos e aCessÓRIos PaRa Telhados

Para complementar a montagem do seu telhado com o que há de 
melhor e obter conforto e bem‑estar adicionais, a Brasilit desenvolveu 
uma completa linha de subcoberturas, caixas d’água e componentes.
As subcoberturas SolarMaxxi PRÓ, LitFoil e LifFoil Plus oferecem 
maior conforto térmico ao seu projeto, além de protegerem contra 
goteiras, o que garante maior segurança em tempos de chuva forte. 
Já os componentes Selamax, BrasiTape e FoilTape 
asseguram um melhor acabamento, auxiliando na fixação, 
na vedação e também nos pequenos reparos.
Por fim, fabricadas em polietileno, as caixas d’água Brasilit 
possuem tecnologia de ponta. Elas não soltam pigmentos na água 
armazenada, são duráveis, resistentes aos impactos, de simples 
instalação e ainda evitam a proliferação dos mosquitos da dengue 
por meio do sistema de fechamento total do reservatório.

2

3
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COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS PARA TELHADOS

Figura ilustra
tiva

.

5 LITFOIL E LITFOIL PLUS
Mantas impermeáveis de uma e duas faces que aumentam 
a proteção contra vazamentos e refletem os raios solares. 
Rolos de 1,2 m x 8,34 m (10 m²), 1,2 m x 20,84 m (25 m²) 
e 1,2 m x 41,70 m (50 m²).

4 FOILTAPE
Fita autoadesiva 
aluminizada, ideal para 
vedação e fixação.
Rolo de 48 mm x 50 m.

1

4

5OU
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ARMAZENAMENTO DE ÁGUA

Instalação completa 
com toda a facilidade

As caixas d’água Brasilit possuem 
sistema de fechamento da tampa 
que dispensa qualquer acessório 
de fixação, o que evita a proliferação 
do mosquito da dengue.
Fáceis de instalar e com design 
moderno, são extremamente leves, 
resistentes e bloqueiam a entrada 
de luz, evitando a proliferação 
de algas e fungos.

VANTAGENS E BENEFíCIOS

NãO SOLTA
PIGMENTOS NA ÁGUA

EvITA*
A PROLIFERAçãO 
DE FUNGOS

DURÁvEL
E RESISTENTE 
AOS IMPACTOS

LEvE

EvITA*
A PROLIFERAçãO DO 
MOSqUITO DA DENGUE

FÁCIL
DE LIMPAR

TAMPA CLICkSIMPLES
DE INSTALAR

* Somente quando utilizada com Tampa Click Brasilit

H

h

d

D

Capacidade 
nominal (litros)

Dimensões (mm)

D d h H Peso (kg)*

310 1000 730 600 690 7,5

500 1200 880 690 800 11,0

1000 1490 1110 820 990 16,9

D = Diâmetro maior / d = Diâmetro menor / H = Altura da caixa com tampa / h = Altura 
da caixa sem tampa. Em conformidade com as Normas NBR 14799 / NBR 14800.  
 * Caixa vazia com tampa

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CaIxas d’áGua e aCessÓRIos
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ARMAZENAMENTO DE ÁGUA

FILTRO E ELEMENTO FILTRANTE

* Na troca, o elemento filtrante descartável é vendido separadamente. é recomendada 
a troca do elemento filtrante a cada seis meses ou quando for observada a redução no 
fluxo de água, o que ocorrer primeiro

EvITA SUCESSIvAS 
LIMPEzAS NA 
CAIXA D’ÁGUA

+DURABILIDADE
ROSCA METÁLICA

REDUz SEDIMENTOS 
NA ÁGUA

ACOMPANHA UM ELEMENTO
FILTRANTE DESCARTÁvEL*

vAzãO
ATé 1200 l/h

PODE SER UTILIzADO
EM CAvALETES

+RESISTêNCIA
à vARIAçãO DE 
PRESSãO HIDRÁULICA 

CERTIFICADO
PELO INMETRO

Utilize o filtro de água Brasilit 9. ¾’’ e mantenha o seu reservatório limpo.

Mais facilidade na hora de instalar.
Sistema 2 em 1, para bitolas 1/2’’ e 
3/4’’ em uma única peça.

Ponto de entrada
/ 1 torneira de boia entrada 

½” e ¾”
/ 1 adaptador caixa d’água 

25 X ¾” autoajuste predial
/ 1 registro de esfera soldável 

25 mm predial

Ponto de saída
/ 1 adaptador caixa d’água 

50 X 1. ½” autoajuste predial
/ 1 registro de esfera soldável 

50 mm predial

TORNEIRA DE BOIA

Possui torneira de boia e todas as conexões  
para instalar sua caixa d’água Brasilit.

KIT FÁCIL

INSTALAÇÃO

ADAPTADOR CAIXA D´ÁGUA 
50 X 1. ½” AUTOAJUSTE PREDIAL

FILTRO DE ÁGUA 
BRASILIT 9. ¾”

ADAPTADOR CAIXA D´ÁGUA
32 X 1” AUTOAJUSTE PREDIAL

ADAPTADOR CAIXA D´ÁGUA
25 X ¾”  AUTOAJUSTE PREDIAL

TORNEIRA DE BOIA 
ENTRADA ½” E ¾”

ADAPTADOR CAIXA D´ÁGUA 
32 X 1” AUTOAJUSTE PREDIAL

JOELHO 32 MM
SOLDÁVEL

REGISTRO DE ESFERA 
SOLDÁVEL 25 MM PREDIAL

REGISTRO DE ESFERA
SOLDÁVEL 32 MM PREDIAL

TÊ 32 MM
SOLDÁVEL

REGISTRO DE ESFERA
SOLDÁVEL 50 MM PREDIAL

ADAPTADOR CAIXA D´ÁGUA 
50 X 1. ½” AUTOAJUSTE PREDIAL

FILTRO DE ÁGUA 
BRASILIT 9. ¾”

ADAPTADOR CAIXA D´ÁGUA
32 X 1” AUTOAJUSTE PREDIAL

ADAPTADOR CAIXA D´ÁGUA
25 X ¾”  AUTOAJUSTE PREDIAL

TORNEIRA DE BOIA 
ENTRADA ½” E ¾”

ADAPTADOR CAIXA D´ÁGUA 
32 X 1” AUTOAJUSTE PREDIAL

JOELHO 32 MM
SOLDÁVEL

REGISTRO DE ESFERA 
SOLDÁVEL 25 MM PREDIAL

REGISTRO DE ESFERA
SOLDÁVEL 32 MM PREDIAL

TÊ 32 MM
SOLDÁVEL

REGISTRO DE ESFERA
SOLDÁVEL 50 MM PREDIAL

extravasor
/ 1 adaptador caixa d’água 

32 X 1” autoajuste predial
/ 1 joelho 32 mm soldável

Ponto de limpeza
/ 1 adaptador caixa d’água 

32 X 1” autoajuste predial
/ 1 registro de esfera 

soldável 32 mm predial
/ 1 tê 32 mm soldável
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CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA

VANTAGENS E BENEFíCIOS

+RESISTÊNCIA
À UMIDADE

+RESISTÊNCIA 
AOS IMPACTOS

+DURABILIDADE

+PROTEÇÃO
LIVRE DE
MICRO-ORGANISMOS

+RESISTêNCIA
AOS IMPACTOS

+DURABILIDADE

+PROTEçãO
LIvRE DE
MICRO-ORGANISMOS

+RESISTêNCIA
à UMIDADE

+FLEXIBILIDADE
PODE SER UTILIzADA INCLUSIvE 
EM SUPERFíCIES CURvAS

ISOLAMENTO
TÉRMICO E ACÚSTICO

RESISTENTE
AO FOGO.

+ISOLAMENTO
TéRMICO E ACúSTICO

RESISTENTE
AO FOGO

Praticidade, conforto e resistência 
para as mais variadas aplicações 

A placa cimentícia da Brasilit é a única 
100% impermeabilizada e oferece alta qualidade 
até mesmo para os projetos arquitetônicos mais 
elaborados. Sua grande variedade de medidas, 
rapidez na montagem, leveza que permite redução 
nas fundações e estruturas, flexibilidade arquitetônica 
e compatibilidade com novas tecnologias fazem 
da placa cimentícia impermeabilizada uma solução 
altamente eficiente para os mais diversos tipos de 
acabamentos e valorizam ainda mais a obra.

DIMENSÕES, PESOS E APLICAÇÕES

Espessura*** Comprimento** Largura** Peso da 
Placa Peso por m² Aplicações

Nominal Real Nominal Real

6 mm
2000 mm 1995 mm** 1200 mm 1195 mm** 24,4 kg 10,2 kg

Divisórias leves, forros e dutos 
de ar-condicionado.2400 mm 2395 mm** 1200 mm 1195 mm** 29,4 kg 10,2 kg

3000 mm 2995 mm** 1200 mm 1195 mm** 36,7 kg 10,2 kg

8 mm*
2000 mm 1995 mm** 1200 mm 1195 mm** 32,6 kg 13,6 kg

Paredes internas em áreas secas e úmidas, 
revestimentos de paredes comuns ou em subsolos.2400 mm 2395 mm** 1200 mm 1195 mm** 39,2 kg 13,6 kg

3000 mm 2995 mm** 1200 mm 1195 mm** 49,0 kg 13,6 kg

10 mm*
2000 mm 1995 mm** 1200 mm 1195 mm** 40,8 kg 17,0 kg Utilizadas para áreas secas e úmidas, internas e externas. 

Ideais no fechamento externo em Sistemas Steel ou Wood 
Framing e isolamentos termoacústicos.

2400 mm 2395 mm** 1200 mm 1195 mm** 49,0 kg 17,0 kg
3000 mm 2995 mm** 1200 mm 1195 mm** 61,2 kg 17,0 kg

12 mm*
2400 mm 2395 mm** 1200 mm 1195 mm** 58,8 kg 20,4 kg Para uso interno na compatibilização com o Drywall 

ou em fechamentos internos ou externos que necessitem de 
maior espessura por questões estéticas ou físicas específicas.3000 mm 2995 mm** 1200 mm 1195 mm** 73,5 kg 20,4 kg

Exteriores
/ Paredes externas
/ Fachadas
/ Sidings
/ Platibandas
/ Beirais

APLICAÇÕES
Interiores
/ Paredes internas
/ Revestimentos
/ Áreas molháveis
/ Dutos e shafts

PlaCa CIMenTíCIa

* Placas disponíveis com bordas longitudinais rebaixadas para juntas invisíveis / ** Poderá variar +/- 1 mm 
*** Todas as espessuras disponíveis poderão ter variação de +/- 10%
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CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA

Sistema de tratamento de juntas
Para projetos que exigem uma parede com acabamento liso, a Brasilit  
dispõe do Sistema para Tratamento de Juntas Invisíveis, que oferece  
produtos de qualidade para garantir estanqueidade, evitar fissuras  
e proporcionar excelente acabamento. As placas cimentícias da Brasilit  
com bordas rebaixadas oferecem o recuo necessário para a obtenção  
de superfícies contínuas em paredes e forros. O sistema utiliza massa 
para junta, que possui fibras sintéticas em sua composição e cuja  
formulação é exclusiva da Brasilit, oferecendo mais resistência e evitando  
a formação de trincas nas paredes. 
Ainda fazem parte desse sistema o cordão delimitador, o primer, as fitas 
FibroTape (larguras de 5 cm e 10 cm) e a massa para acabamento de junta.
Contamos também com o sistema de juntas aparentes. Ideal para utilização  
em projetos que valorizam a placa cimentícia aparente, esse sistema é composto 
por um primer, o Selaprimer, além do Selamax Fachada (selante elástico híbrido).

Perfis não estruturais de aço
Os montantes e as cantoneiras da Brasilit são produzidos em aço galvanizado 
de alta qualidade, possuem 0,50 mm de espessura e revestimento Tipo B (Z275). 
Disponíveis em barras de 2,70 m, bem como em medidas especiais, são ideais 

* Disponível com 96 e 500 horas de resistência a corrosão

LINHA COMPLETA DE ACESSÓRIOS BRASILIT

Perfis estruturais de aço
Dimensões: 90 mm x 3 m, 

140 mm x 3 m e 200 mm x 3 m.

selamax Fachada
Selante elástico híbrido.

Tubo de 400 g.

selaprimer
Primer a base de resinas sintéticas

Lata de 150 ml.

Cordão delimitador de junta
Rolo de 6 mm x 100 m.

Parafuso autobrocante 
sem asas

Caixa com 500 peças.

Parafuso autobrocante 
com asas*

Caixa com 500 peças.

Parafuso metal/metal
Caixa com 1.000 peças.

Rebite
Caixa com 100 peças.

FibroTape
Rolos de 46 m x 51 mm 

e 46 m x 102 mm.

Massa para junta
Baldes de 5 e 15 kg.

Massa para 
acabamento

Balde de 5 kg.

Primer
Balde de 4 kg.

Nomenclatura* Corte Especificação Isolamento 
Acústico Rw**

Resistência 
ao fogo 

(minutos)***

Parede
110/90/400/10-10

10

10

90 110

400
medidas eixo a eixo

Placa cimentícia
impermeabilizada 10 mm

45 dB CF 30Estrutura 90 mm

Placa cimentícia
impermeabilizada 10 mm

Parede
130/90/400/
2x10-2x10/LM 50

10

10

10

10

90 130

400
medidas eixo a eixo   

Placa cimentícia
impermeabilizada 2 x 10 mm

57 dB CF 120
Estrutura 90 mm

Lã mineral 50 mm

Placa cimentícia
impermeabilizada 2 x 10 mm

DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE PAREDES

Os sistemas de paredes com placa cimentícia impermeabilizada apresentam alto desempenho quanto à resistência mecânica, resistência ao fogo  
e isolamento acústico, além de durabilidade ao longo do tempo. A seguir, é mostrado como exemplo o desempenho de dois tipos de paredes:

Espessura total da parede em mm.
Espessura da estrutura em mm.

Espaçamento entre montantes em mm.

LM (Lã Mineral - isolante) 50 - espessura em mm. 
quantidade e espessura de placa em mm do outro lado.
quantidade e espessura de placa em mm em um lado.

Parede 130/90/400/2x10-2x10/LM 50 *** CF = corta-fogo. ** Rw = índice de redução sonora ponderado, medido em decibéis (dB)* Nomenclatura das paredes:

para o uso na execução de shafts e de outros pequenos fechamentos internos 
não estruturais com pé-direito de até 3 m, em que é possível utilizar uma 
estrutura mais leve, de menor custo e de rápida execução.

Perfis estruturais de aço
Os guias e os montantes da Brasilit são produzidos em aço galvanizado de 
alta qualidade, com 0,95 mm de espessura e revestimento Tipo B (275 g/m²). 
Disponíveis nos tamanhos 90, 140 e 200 mm, em barras de 3 metros, bem 
como em medidas especiais, eles atendem às principais necessidades de quem 
escolheu um sistema rápido, prático e sem desperdícios para realizar a sua obra.

Sistemas de fixação
Com a preocupação de oferecer ao mercado um sistema completo, a Brasilit 
apresenta a linha de parafusos autobrocantes e com revestimento anticorrosão 
para a fixação das placas cimentícias.
Possui ainda o rebite repuxo em alumínio, ideal para a fixação de perfis 
de Drywall em alvenarias e lajes, especialmente no Sistema para Shaft. 
A Brasilit também dispõe do parafuso metal/metal, ideal para a fixação 
dos perfis metálicos.
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PaInéIs MasTeRboaRd

VANTAGENS E BENEFíCIOS

SUPORTA
ELEvADAS CARGAS 
DISTRIBUíDAS

PERMITE
vENCER GRANDES vãOS

ISOLAMENTO
TéRMICO E ACúSTICO

ACABAMENTOS
ACEITA DIvERSOS TIPOS

+RAPIDEz
NA EXECUçãO DA OBRA

REDUçãO
DE DESPERDíCIO

FACILIDADE
NA INSTALAçãO

+RESISTêNCIA
AOS IMPACTOS
+RESISTÊNCIA 
AOS IMPACTOS

Resistência e versatilidade para 
atender a todas as suas necessidades

O rigoroso sistema de controle de qualidade 
Brasilit confere aos painéis Masterboard 
características ideais para o uso interno na 
construção de lajes secas, mezaninos e divisórias. 
São fabricados com madeira sarrafeada, 
proveniente de produção ecoeficiente.
Também disponíveis na medida de 1,20 x 2,50 m, 
em conformidade com a maioria das especificações, 
os painéis Masterboard Brasilit ampliam 
ainda mais as possibilidades de uso e modulação, 
atendendo às exigências de arquitetos, 
engenheiros e outros profissionais especificadores. 
Um conjunto de vantagens que você não encontra 
em nenhuma outra solução.
No caso de ambientes sujeitos à umidade, 
a impermeabilização do painel na obra é obrigatória, 
tanto na superfície quanto na espessura, ao longo 
das bordas e internamente, em eventuais furações 
para a instalação de caixas de luz, tomadas, 
torneiras, etc.

Obs: sobre o painel Masterboard deve ser aplicado 
algum acabamento de piso, tais como: carpetes, 
laminados, pisos vinílicos, cerâmicos, entre outros. Masterboard 23 mm

Painel mais leve do que os tradicionais no mercado. Atende à maioria 
das aplicações com qualidade e economia. Muito utilizado em 
mezaninos. Adequado também para fechamentos verticais internos.

Masterboard 40 mm
Específico para situações e áreas de maior exigência de carga. 
Sua composição garante excelente desempenho e durabilidade.

Masterboard 2,50 m. Na medida da sua necessidade.
Você também encontra os painéis Masterboard de 40 mm na medida 
padrão de 1,20 x 2,50 m, que é utilizada em larga escala na construção 
de ambientes que exigem alta resistência às cargas elevadas.

Largura (mm) Comprimento (mm)   Espessura (mm) Peso (kg/m²)

1200 2400 23 23

1200 2000, 2500, 2750 
e 3050 40 32

DIMENSÕES E PESOS
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Com o Masterboard, você determina a espessura do 
painel de acordo com a carga exigida pelo ambiente 
e a quantidade de apoios necessários ou disponíveis.

MASTERBOARD EM PISOS LINHA BRASILIT DE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

Parafusos autoperfurantes
Uma solução mais prática e econômica, 
que permite a fixação dos painéis diretamente 
em perfis metálicos, sem a necessidade de outros 
elementos de fixação, como presilhas ou porcas.
Caixa com 100 peças.

Kit de presilhas
Método de fixação mais tradicional 
em mezaninos, oferecendo boa 
resistência e segurança na instalação.
Pacote com 60 kits.

1 Silicone ou elastômero adequado
2 Painel Masterboard
3 Parafuso para Masterboard
4 Kit de presilhas para Masterboard
5 Perfil metálico

1

2

3

5

1

5

4

2

Cargas máximas de utilização distribuídas por painel (kg/m²)
Espessura dos 

painéis
Largura dos 

painéis Nº de apoios Carga máxima

23 mm 2400 4 300 kg/m²
40 mm 2000 e 2500 3 500 kg/m²
40 mm 2750 e 3050 4  500 kg/m²
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