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Telhas de Fibrocimento

as Telhas de Fibrocimento da brasilit são a solução ideal para valorizar  
o seu projeto de cobertura e garantir um acabamento perfeito. além das  
Telhas onduladas e estruturais, a brasilit também oferece soluções de  
acabamento com peças complementares para cada tipo de telha.

com o objetivo de disponibilizar sempre as melhores soluções, a brasilit fabrica, 
desde 2001, os produtos de fibrocimento por meio de uma tecnologia exclusiva e 
pioneira no mundo: o crFs – cimento reforçado com fios sintéticos. essa tecnologia 
substitui o amianto por fibras de polipropileno, que não são prejudiciais se inaladas, 
portanto, asseguram a saúde e o bem-estar de quem manuseia e instala os produtos.

os diferenciais que garantem durabilidade e mais resistência aos impactos 
são a solidez e a flexibilidade. a Telha de Fibrocimento pode ser aplicada em 
qualquer tipo de projeto: residências, galpões industriais, comércios, escolas, 
espaços esportivos, aviários, entre outros.

  Vantagens e benefícios
resisTÊncia

Às inTemPÉries

dUrabilidade

FleXibilidade

melhor
acabamenTo
encaiXes PerFeiTos

linha comPleTa
de PeÇas comPlemenTares

Para um conforto adicional ao seu
projeto de cobertura, utilize SolarMaxxi PRÓ,

manta isolante térmica e acústica.

Acesse www.brasilit.com.br
para mais informações.
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Para um conforto adicional ao seu
projeto de cobertura, utilize SolarMaxxi PRÓ,

manta isolante térmica e acústica.

Acesse www.brasilit.com.br
para mais informações.

Fibrotex

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

 Dimensões e pesos
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 (sem calha)

inclinação mínima: 15° (27%)

recobrimento longitudinal mínimo: 0,14 m

 Peças complementares
•	 cumeeira articulada

•	 espigão de abas planas

importante:
•	 Para	a	correta	 instalação	e	manutenção	da	garantia	de	 todas	as	 telhas	 

e peças complementares, siga as orientações técnicas de montagem  
disponíveis no site www.brasilit.com.br.

•	 Para	evitar	acidentes	e	danos	aos	produtos,	nunca	pise	diretamente	
sobre as telhas.
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 Ondina**

a Telha ondina tem perfil diferenciado e praticidade 
de montagem, o que torna o seu projeto mais 
bonito e econômico.
** produto disponível regionalmente.

 Dimensões e pesos
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

recobrimento longitudinal máximo: 0,30 m

 Peças complementares
•	 cumeeira articulada

•	 espigão de abas planas
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Ondina Plus

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.

Dimensões e pesos
comprimento (m) peso (kg)

e = 4 mm* e = 5 mm**

1,22 4,5 5,6

2,13 7,8 8,4

2,44 9,0 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

recobrimento longitudinal máximo: 0,30 m

* produto disponível na região norte.  ** produto disponível na região sul.

Peças complementares
•	 cumeeira articulada

•	 cumeeira normal**

•	 Cumeeira	universal*

•	 espigão de abas planas

•	 Espigão	universal**

•	 rufo**

* Peça sob encomenda e exclusiva para telha 5 mm.

** Peças exclusivas para telha 5 mm.
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 Ondulada

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.

Dimensões e pesos

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 - - - 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 máximo: 0,40 m 0,40 m 0,40 m

Balanço mínimo: 0,25 m 0,25 m 0,25 m

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

recobrimento
longitudinal:

5° a 10° = 0,25 m

10° a 15° = 0,20 m

 Peças complementares
•	 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

* Peça sob encomenda.
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 Onda 50

apresenta ondas suaves e design mo-
derno, 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, estacio-
namentos e pequenos e 
médios galpões comer-
ciais ou industriais.

 Dimensões e pesos
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

recobrimento longitudinal máximo: 0,40 m

 Peças complementares
•	 Calço	plástico**

•	 cumeeira articulada

•	 cumeeira normal

•	 espigão normal

•	 Espigão	normal	de	início

•	 Pingadeira	plástica**

•	 Placa	de	ventilação**

•	 rufo

** Produto não comercializado pela brasiliT.
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Maxiplac

indicada para resi-
dências e pequenos 
e médios galpões, a 
Telha maxiplac per-
mite amplo uso em te-
lhados de baixa inclinação. 
alia elegância e durabilidade, 
o que valoriza ainda mais o seu 
projeto.

Dimensões e pesos

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

Balanço máximo s/ calha: 0,80 m 1,00 m

Balanço mínimo c/ calha: 0,15 m

Balanço máximo c/ calha: 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

recobrimento longitudinal máximo: 0,40 m

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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Kalheta

com linhas suaves e design 
arrojado, a Telha Kalheta 
permite grande versatilidade de 
utilização, abrangendo desde resi-
dências até obras industriais. sem-
pre com muito estilo.

 Dimensões e pesos

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

recobrimento longitudinal máximo: 0,40 m

Peças complementares
•	 cumeeira normal

•	 cumeeira normal terminal

•	 Pingadeira

•	 Placa	de	vedação*

•	 Placa	de	ventilação**

•	 Tampão

* Peça sob encomenda

** Produto não comercializado pela brasiliT.
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Kalheta 49

a Telha Kalheta 49, devi-
do aos grandes vãos livres e 
longos beirais, é indicada para 
coberturas de galpões industriais 
ou comerciais, clubes, escolas, es-
tacionamentos e residências, o que 
permite grande facilidade de montagem 
e alta durabilidade. também pode ser uti-
lizada em fechamentos laterais.

 Dimensões e pesos

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

recobrimento longitudinal máximo: 0,40 m

 Peças complementares
•	 cumeeira normal 

•	 cumeeira normal terminal

•	 rufo

•	 cumeeira articulada

•	 Tampão

•	 afastador de espuma**

•	 Pingadeira	plástica**

•	 Placa	de	ventilação**

** Produto não comercializado pela brasiliT.
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Kalhetão 90

Durável e econômica, a Telha Kalhetão 90 
conta com um perfil moderno, que fa-
vorece a concepção de diferentes 
soluções arquitetônicas, tanto em 
coberturas com grandes vãos 
livres quanto em fecha-
mentos laterais.

 Dimensões e pesos

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: 0,10 m

Balanço máximo: 2,00 m

inclinação mínima: 5° (9%)

recobrimento longitudinal mínimo: 0,25 m

recobrimento longitudinal máximo: 0,40 m

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.
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Peças Complementares

Qualidade completa para o seu projeto.

Cumeeira Articulada Maxiplac Cumeeira Normal Kalheta

Cumeeira Articulada Telha Ondulada Espigão Universal

a brasilit disponibiliza uma Linha	 Completa	 de	 Peças	 Complementares	 de	
Fibrocimento, que se adapta ao seu projeto com toda a qualidade que você 
já conhece. são cumeeiras, espigões, rufos e diversas outras peças que dão o  
acabamento ideal ao seu telhado. o mais importante é que essas peças também 
são fabricadas com a tecnologia crFs - cimento reforçado com fios sintéticos 
que é a alternativa segura da brasilit para a substituição do amianto.

 Vantagens e benefícios
linha comPleTa
de PeÇas comPlemenTares

melhor
acabamenTo
encaiXes PerFeiTos
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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 flexí-
vel 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
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 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 de juntas das Placas	Cimentícias;

•	 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

Juntas de Placas	Cimentícias	
impermeabilizadas brasilit

Fixação e vedação em outros tipos de 
telhas, como a Telha shingle brasilit
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BrasiTape
feita de asfalto impermeável, moldável e extrema-
mente aderente, a manta autoadesiva aluminizada 
brasiTape é perfeita para acabamentos, reparos e 
vedações em telhados, de forma rápida e eficiente. 
É facilmente fixado em curvaturas e em cantos dos mais variados tipos de 
superfícies. o brasiTape é uma excelente solução, com ele você elimina qual-
quer 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

Vantagens e benefícios

Aplicações

dutos de arreparo de telhas calhas chaminésexaustores

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.

Corte o brasiTape no tamanho 
necessário para cobrir a área.

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.

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

de água.
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Subcoberturas

Conforto para você e proteção adicional para o seu 
telhado.

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.
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Subcoberturas

Conforto para você e proteção adicional para o seu 
telhado.

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.

SolarMaxxi Pró

Com SolarMaxxi o conforto é Maxxi.

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.

Papel Kraft Aluminizado

Lã de Vidro

Véu de 
Vidro Reforçado

 Vantagens e benefícios

 

 

Características técnicas

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) 

+ISOLAMENTO 
ABSORVE RUÍDOS EXTERNOS

+CONFORTO
REDUÇÃO DE ATÉ 5ºC NA 
TEMPERATURA DO AMBIENTE INTERNO  

+PROTEÇÃO
CONTRA VAZAMENTO

+FLEXIBILIDADE
PODE SER USADO COM
QUALQUER TIPO DE TELHA

+PRATICIDADE
FÁCIL MANUSEIO E APLICAÇÃO

+VERSATILIDADE
PODE SER UTILIZADO PARA OBRAS
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

+RESISTENTE
À PROLIFERAÇÃO DE 
BACTÉRIAS E FUNGOS

+ECONOMIA
ATÉ 30% NO GASTO DE ENERGIA
PARA CLIMATIZAÇÃO

*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. 

Para	obras	industriais,	consulte	também	a	manta	isolante	Face	Felt	FFB	1.4
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LitFoil e LitFoil Plus
Sua casa confortável, faça 
chuva ou faça sol.

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.

 Vantagens e benefícios

 Dimensões e pesos
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)

resistência à tração (sentido trama) 45 kgf/5 cm 45 kgf/5 cm
resistência à tração (sentido urdume) 55 kgf/5 cm 55 kgf/5 cm
Gramatura 90 g/m² 125 g/m²
espessura 0,15 mm 0,20 mm
refletividade 95% 95%
emissividade 5% 5%
resistência aos fungos não propaga não propaga

FoilTape

Qualidade em fixação 
para qualquer tipo de 
obra.

o FoilTape é uma fita adesiva 
aluminizada, ideal para a fixação 
horizontal das subcoberturas litFoil, 
litFoil Plus e solarmaxxi, que também 
auxilia na vedação.

produto disponível em rolo de 48 mm x 50 m.
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Caixas d’Água de Polietileno

310 / 500 / 1000 L

as caixas d’Água de Polietileno 
da brasilit possuem design 
moderno, são extremamente 
leves, flexíveis e empilháveis. 
são resistentes e fáceis de 
limpar. possuem sistema de 
fechamento da tampa a click, 
que dispensa acessórios e 
impede a entrada de luz, objetos, animais e/ou quaisquer tipos de partículas 
em suspensão. não soltam pigmentos e bloqueiam a entrada de luminosidade 
dentro do reservatório, o que impede a proliferação de algas e fungos.

 Dimensões e pesos

capacidade
nominal (litros)

Dimensões (mm)
peso (kg)*

D d h h

310 1000 730 600 690 7,5

500 1200 880 690 800 11,0

1000 1490 1110 820 990 16,9

D = Diâmetro maior h = altura da caixa sem a tampa

d = Diâmetro menor h = altura da caixa com a tampa

em conformidade com as normas nBr 14799 / nBr 14800. * caixa vazia com tampa.

D

H
h

d

 Vantagens e benefícios
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