COMPONENTES


1 - AÇO

1.1 – TIPOS


• Zincados por imersão a quente – apresentam grande resistência à corrosão atmosférica e podem atender a obras mais
econômicas. Podem apresentar revestimento com zinco puro ou com liga zinco-ferro.



• Aluzinc ou Galvalume – devido à sua composição química (alumínio, zinco e silício), esse revestimento do aço confere ao
produto excelente proteção à corrosão atmosférica, alta refletividade, melhor conforto térmico, ótima aparência e
manutenção do brilho. Em relação ao aço zincado, apresenta uma resistência à corrosão, pelo menos duas vezes superior.



• Pré-pintados – as bobinas de aço zincado são pintadas antes de serem conformadas em telhas. As bobinas recebem um
“primer” epóxi, seguida de pintura de acabamento (sistema Coil Coating). Revestimentos específicos para ambientes mais
agressivos podem ser oferecidos, e também a aplicação de película removível de proteção ao manuseio. Os pré-pintados, têm
ampla gama de cores, oferecem grande durabilidade, facilidade de manutenção e vantagens estéticas. A pré-pintura oferece
maior durabilidade em relação à pós-pintura. A Formare trabalha sempre com a cor branca, demais cores somente sob
consulta.

1.2 – ESPESSURAS


• 0,43mm



• 0,50mm



• 0,65mm



Demais espessuras, somente sob consulta.

Fonte: Manual ABCEM

2 - PREENCHIMENTO
2.1 – EPS – Poliestireno – (Isopor)


É utilizada quando se deseja uma telha com bom desempenho termo-acústico a um custo menor, comparativamente às telhas
com isolamento de poliuretano. O EPS é colocado entre as duas telhas, formando um conjunto com grande rigidez. Utiliza-se o
poliestireno com densidade de 13 ou 20 kg/m³, com coeficiente de condutividade térmica k = 0,039 kcal/mh°c (densidade 13
kg/m³) ou k=0,032 kcal/mh°c (densidade 20 kg/m³) à temperatura ambiente de 25º. Consegue-se desta maneira uma telha
com boa resistência térmica e boa redução do ruído externo. As telhas sanduíche com núcleo de poliestireno são leves e não
sobrecarregam as estruturas de sustentação.



Espessuras: 30mm, 50mm, 60mm. Demais espessuras, somente sob consulta.

2.2 – PU - Poliuretano


Utiliza-se o poliuretano com densidade de 35 a 40 kg/m³ com coeficiente de condutividade térmica k = 0,016kcal/mhºc.
Consegue-se desta maneira uma telha com alta resistência térmica e grande redução do ruído externo. Sob consulta, pode-se
aumentar a espessura do poliuretano para atender projetos específicos que requeiram isolamentos mais rigorosos. Por se tratar de
material pré-fabricado, é entregue na obra pronto para ser utilizado, facilitando o trabalho de montagem. A grande rigidez e
resistência mecânica possibilitam a utilização em vãos de até 4000 mm entre apoios. As telhas sanduíches com núcleo de
poliuretano são leves e não sobrecarregam as estruturas de sustentação.



Espessuras: 30mm, 60mm. Demais espessuras, somente sob consulta.



TABELA COMPARATIVA

Fonte: Manual Abcem



TERMOS UTILIZADOS

 VÃOS

 VANTAGENS



Durabilidade



Rapidez na instalação



Conforto térmico (redução de calor) – TELHAS TERMOACÚSTICAS



Conforto acústico (redução de ruído) - TELHAS TERMOACÚSTICAS



Economia de energia (menor uso de ar condicionado) – TELHAS TERMOACÚSTICAS



Menor custo com estrutura de telhado



Menor resíduo de obra



Perfeita estanqueidade



Redução do custo da obra em cerca de 30% quando comparado com o uso de telhas
cerâmicas

