
TELHAS 
TRANSLÚCIDAS
MAIS ILUMINAÇÃO E 
ECONOMIA DE ENERGIA.
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Mais iluminação, que resulta 
em economia de energia

As telhas Translúcidas Brasilit proporcionam beleza, 
conforto e economia, permitindo a entrada de até 
70% da luz que incide sobre o telhado, e distribuindo 
a luminosidade natural por todo o ambiente. 
Produzidas em PP (polipropileno), são duráveis, 
resistentes aos raios solares e práticas na instalação, 
encaixando-se perfeitamente nas tradicionais telhas 
de CRFS e com a garantia e tradição da Brasilit.

TELHAS TRANSLÚCIDAS

ECONOMIA
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ÓTIMA ILUMINAÇÃO: 
70% DE TRANSMISSÃO 
DE LUZ
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MATERIAL
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LEVEZA

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Padrão Telha Fibrotex - Comprimento Onda 075/21
75

21

75

e = 1,1 mm

Largura total 506 mm

Medidas Disponíveis

1,22 m 2,13 m 2,44 m

Padrão Telha Ondulada - Comprimento Onda 177/51

Largura total 1100 mm51

177 153e = 1,1 mm 

Medidas Disponíveis

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



Antes da instalação, as telhas Translúcidas de 
polipropileno devem ser perfuradas com uma 
furadeira. A parte lisa deve ficar para cima e a fixação 
deve ser feita com pregos ou parafusos, conforme a 
estrutura (madeira ou metal), com o auxílio de calços 
plásticos. A correta instalação evita vazamentos, 
trincas e deslocamentos das telhas. A distância 
máxima entre apoios é de 1 m e a fixação deve ser 
feita a, no mínimo, 50 mm da borda da telha. 

Terça/estrutura Onda 75

Madeira Prego galvanizado 18 mm x 27 mm

Metálica Parafuso autobrocante 1/4” x 38 mm

Terça/estrutura Onda 177

Madeira Prego soberbo 5/16” x 110 mm

Metálica Parafuso autobrocante 1/4” x 76 mm

INSTALAÇÃO

Importante: Todas as fixações devem conter um conjunto de 
vedação (arruela metálica + borracha de vedação), e calços devem 
ser instalados para garantir estabilidade. As telhas devem ser 
armazenadas em locais cobertos (sem exposição ao sol).

Atenção: Para sua segurança, nunca caminhe diretamente sobre as telhas.

Prego ou parafuso 
de fixação com arruela 

de borracha e 
arruela metálica

Suporte plástico (calço)Telha Translúcida Brasilit
Remontar 1 onda e 1/4
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