
TERMO DE ENTREGA E MANUAL DE INSTRUÇÕES 

1 - ARMAZENAMENTO 

1.1 - Deve ser feito em local plano e seco, de preferência em local coberto. Aconselhamos a utilização de caibros ou 
similares sob as telhas, para evitar contato direto com o solo. 

1.2 – Caso o material seja molhado durante o descarregamento e for permanecer armazenado por mais de uma 
semana, secar as peças com um pano limpo e seco antes de armazenar. 

 1.3 – Em caso de armazenamento em céu aberto, cobrir o material com uma lona impermeável. 

A NÃO OBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES ACIMA PODE CAUSAR MANCHAS E DEMAIS DANOS NO MATERIAL, QUE 
NÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA FÁBRICA. 

2 – INSTALAÇÃO 

2.1 – Estrutura: Para telha simples e telha termoacústica, recomendamos um espaçamento entre as vigas (terças) de 
no máximo 1,5m, no sentido transversal. Para telhas forro, o espaçamento máximo recomendado é de 1,0m 

2.2 – Recomendamos a utilização de no mínimo 3 parafusos auto perfurantes com arruela de vedação de EPDM para 
fixação das telhas, por cada terça ou viga de apoio, sendo um parafuso em cada ponta da telha e um no meio. 
Utilizar parafusadeira profissional, que deve ser regulada com o torque correto. Isto evita que os parafusos fiquem 
frouxos ou apertados demais, causando danos na arruela de vedação e podendo causar vazamentos. Os parafusos 
podem ser fixados no centro do canal da telha (parte baixa) ou no topo do trapézio (parte alta), esta á uma decisão 
do profissional instalador. Só recomendamos fixar no topo do trapézio com a devida utilização de calços plásticos 
de apoio, sob cada um dos parafusos.  

2.3 – Em coberturas de dois lados opostos (duas águas ou duas quedas), a montagem deverá ser feita 
simultaneamente em ambos os lados, garantindo que as telhas fiquem alinhadas e seja possível encaixar as 
cumeeiras. Para fixação das cumeeiras, recomendamos utilizar parafusos de costura com vedação, na quantidade de 
10 unidades por cumeeira (1 parafuso em cada canal da cumeeira, em ambos os lados). 

2.4 – Após finalizada a instalação, limpar as telhas com um pano umedecido com água, removendo todas as sujeiras 
e detritos de cima das telhas, principalmente detritos metálicos e pó de ferro. Tais detritos podem ocasionar 
manchas no material, que não são de responsabilidade da fábrica. 

2.5 – Não arrastar ou deslizar as telhas, pois esta ação pode causar riscos na pintura (se houver) ou danificar o 
revestimento da liga Galvalume. Alguns de nossos materiais com pintura acompanham um filme de PVC adesivo, 
colado em toda a superfície da telha. Aconselhamos a completa remoção do filme durante ou após a instalação. 

2.6 – De forma a garantir a segurança, recomendamos a utilização de tábuas para andar em cima da cobertura, 
evitando assim risco de danos nas telhas e possíveis acidentes.  

A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO (CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER FEITA PELO 
CLIENTE). A FÁBRICA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS DEVIDOS À INSTALAÇÃO INCORRETA. 

Para maiores informações, consultar o documento “Catálogo de Produtos”, também disponível em nosso site. 

Atesto que conferi todos os itens no momento da entrega, e que estão de acordo com a compra efetuada, e informo 
que li as orientações referentes a armazenamento e instalação. 

 

Nome Completo, RG/CPF e assinatura: _______________________________________________ 


