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Branco Alva

PLANA

DUO PLANA

*A Certificação não se aplica à Telha Cristal.
**Peso seco conforme NBR 13858-2
A Telha Cristal pode ser usada para as Telhas Plana e Duo Plana.

Marfim Claro Marfim Palha

Ocre Grafitado Cinza Grafite Cinza Pérola

Ocre Grafitado Cristal*

Ocre

A telha Tégula Prime, durante a produção, é coberta com uma fina e exclusiva 
camada mineral de altíssima resistência e baixa absorção de água, além de ser 
recoberta com uma camada de verniz exclusiva. Toda essa tecnologia resulta 
em uma telha mais lisa que permite um acabamento único ao telhado, evita a 
formação de fungos e outras sujidades e proporciona uma durabilidade maior 
à cobertura. A telha Tégula Prime resulta de um duplo compromisso: fornecer 
produtos que protejam sua casa contra fatores externos, sem sacrificar a 
harmonia e o estilo arquitetônico.

Peso unitário: 5,3 Kg**
Peso por m²: 55,12 Kg**

Peso unitário: 5,3 Kg**
Peso por m²: 55,12 Kg**

Perfil para telhas Plana e Duo Plana

Peso unitário: 4,5 Kg**
Peso por m²: 46,80 Kg**

Peso unitário: 4,6 Kg**
Peso por m²: 47,84 Kg**

Certificação válida para telhas de 
concreto Tradição, Big, Double S e 

Plana da marca Tégula

Vermelho Tinto

Marfim Mediterrâneo

Cinza Ebony

Evita a formação de fungos e 
outras sujeiras

Cobertura Mineral:
Mais suave e uniforme

Acabamento 
único

Baixíssima 
absorção

Telhado 
mais limpo

TELHA
PRIME

Bela e ÚnicaBela e Única

Guia de TELHAS
PRIME

TRADIÇÃO

Bege Damasco

Marfim PalhaMarfim Claro Bege Colonial

Cinza Grafite

Cinza Pérola

Vermelho

Cristal*

DOUBLE S

Bege Damasco

Marfim PalhaMarfim Claro Bege Colonial

Cinza Grafite

Cinza Pérola

Vermelho

Cristal*

Utilização: 10,4 peças por m²
Comprimento: 42 cm
Largura: 33 cm
Comprimento útil: 32 cm
Largura útil: 30 cm

Galga máxima: 32 cm
Inclinação mínima: 30% | 16,7º
Acabamento: Prime
Peso unitário: 4,6 Kg
Peso por m²:  47,84 Kg

Utilização: 10,4 peças por m²
Comprimento: 42 cm
Largura: 33 cm
Comprimento útil: 32 cm

Largura útil: 30 cm
Galga máxima: 32 cm
Inclinação mínima: 30% | 16,7º
Acabamento: Clássico e Performance

Utilização: 10,4 peças por m²
Comprimento: 42 cm
Largura: 33 cm
Comprimento útil: 32 cm

Largura útil: 30 cm
Galga máxima: 32 cm
Inclinação mínima: 30% | 16,7º
Acabamento: Clássico e Performance

Utilização: 10,4 peças por m²
Comprimento: 42 cm
Largura: 33 cm
Comprimento útil: 32 cm

Largura útil: 30 cm
Galga máxima: 32 cm 
Inclinação mínima: 50% | 26,6°
Acabamento: Clássico e
Performance

Peso unitário: 4,6 Kg
Peso por m²: 47,84 Kg



76

ACABAMENTOS

CLÁSSICA

Ideal para quem busca um telhado com simplicidade.

PRIME

Cobertura com camada mineral que garante 
acabamento único e exclusivo ao telhado e retarda a 
formação de fungos e outras sujidades.

Telhado mais limpoAcabamento único

PERFORMANCE

Fina camada de resina com alta durabilidade, que 
evita a eflorescência e mantém o telhado limpo por 
mais tempo.

DIFERENCIAIS

Certificação somente para
telhas de concreto

Segurança

-0010

Encaixes 
perfeitos

Assistência 
Técnica

Maior 
resistência

Sem necessidade 
de reforço

Conforto 
térmico

Segurança contra 
intempéries e chuvas fortes

Sistema de Gestão da Qualidade da Tégula é 
certificado pelo Centro Cerâmico do Brasil na 

norma ABNT NBR ISO 9001:2015

Certificado

Disponível apenas para o perfil Tradição

*Há uma pequena variação de peso em telhas com cimento branco;

COMPLEMENTOS

Cumeeira 4 Vias
Utilizada no arremate 
das cumeeiras de 4 
panos de cobertura.

Cumeeira Plana 3 Vias
Utilizada no arremate 
das cumeeiras de 3 
panos de cobertura 
com telhas tipo Plana.

Cumeeira Plana
Utilizada no arremate 
das cumeeiras de 2 
panos de cobertura com 
telhas tipo Plana.

Telha Terminal Direito
Utilizada no 
acabamento do beiral 
direito. Disponível para 
todos os perfis de telha, 
exceto Plana.

Telha Terminal Esquerdo
Utilizada no 
acabamento do beiral 
esquerdo. Disponível 
para todos os perfis de 
telha, exceto Plana.

Espigão Inicial
Aplicado no início da 
linha de espigão.

Terminal de Cumeeira
Utilizado no acabamento  
da cumeeira.

Utilizado no arremate 
das cumeeiras de 4 
panos de cobertura.

Espigão Inicial Plana 

Cumeeira 3 Vias
Utilizada no arremate 
das cumeeiras de 3 
panos de cobertura.

Capa Lateral
Peça destinada ao 
acabamento dos 
beirais laterais.

Cumeeira
Utilizada no arremate de 
2 panos de cobertura.

Mais que um complemento. 

É TÉGULA.

Valorização 
do imóvel

20 anos  
de garantia

TABELA COMPARATIVA ENTRE TELHAS DE CONCRETO X CERÂMICA

CARACTERÍSTICA PLANA TRADIÇÃO DOUBLE S BIG ITALIANA ROMANA PLAN

PESO POR TELHA (kg) 4,9 4,4 4,3 5,3 3,1 2,6 2,0

TELHAS POR m2 10,4 10,4 10,4 7,5 13,5 16,0 27,0

PESO POR m2 (kg) 51,0 45,8 44,7 39,8 41,9 41,6 54,0

ABSORÇÃO MÁXIMA DA TELHA (%) 10 10 10 10 18 18 18

PESO SATURADO POR m2 (kg) 56,1 50,3 49,2 43,7 49,4 49,1 63,7

CARGA DE RUPTURA (KGF) ≥ 120 ≥ 240 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 130 ≥ 130 ≥ 130

INCLINAÇÃO MÍNIMA (%) 50 30 30 30 36 32 27

ANOS DE

GARANTIA
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COMPARATIVO

Bege Colonial Vermelho Cinza PérolaCinza GrafiteMarfim Palha

DIFERENCIAIS

TELHA BIG

Maior tamanho frente às demais, 
resultando em menor número de 
peças por m2 (7,5 telhas/m2) e 

maior rendimento.

Menor peso por m2 -  
nenhum reforço no 

madeiramento.

Galga maior (40,5 cm) – economia 
no número de telhas e na quantidade 

de ripas necessárias para  o
mesmo telhado.

Toda a qualidade da telha 
de concreto com 20 anos 

de garantia.

Um telhado (de 100 m²) coberto com 
telhas BIG é, em média, 850 kg mais 

leve que um telhado (de 100 m²) 
coberto com telhas cerâmicas. 

*A certificação do Inmetro não se aplica à Telha Cristal.

PEÇAS MAIORES

TABELA COMPARATIVA ENTRE TELHAS DE CONCRETO BIG X CERÂMICA

Telhas Perfis Convencionais
10,4 telhas por m27,5 telhas por m2

Telha 
Romana

BIG

CARACTERÍSTICA ITALIANA ROMANA PLAN BIG

PESO POR TELHA (kg) 3,1 2,6 2,0 5,4

TELHAS POR m2 13,5 16,0 27,0 7,5

PESO POR m2 (kg) 41,9 41,6 54,0 40,9

ABSORÇÃO MÁXIMA DA TELHA (%) 18 18 18 10

PESO SATURADO POR m2 (kg) 49,4 49,1 63,7 45,0

CARGA DE RUPTURA (KGF) 130 130 130 >200

INCLINAÇÃO MÍNIMA (%) 36 32 27 30

TAMANHO TELHA BIG ÚTIL TOTAL

COMPRIMENTO 40,5 cm 47,5 cm

LARGURA 32,5 cm 36,5 cm

Para 1 m2 de telhado são necessárias 
16 telhas Romanas contra somente 

7,5 telhas BIG.

1 m

1 m

Telha Romana 
16 por m2

Telha BIG 
7,5 por m2

T
E
LH

A

7,5

16

1 metro = 3,12 fiadas de ripa

1 metro = 2,47 fiadas de ripa

Sistema de Gestão da Qualidade da Tégula é certificado pelo Centro 
Cerâmico do Brasil na norma ABNT NBR ISO 9001:2015

SISTEMA INTEGRADO THERMOCOMFORT

FRESHFOIL
Subcobertura para telhado
• Conforto Térmico - reflete o 
calor vindo do telhado;
• Retém o calor da casa 
no inverno;
• Garante proteção contra 
goteiras e chuva com vento.

2RUFLEX
Rufo flexível
• Substitui rufos em geral;
• Acabamento perfeito;
• Rapidez e facilidade na instalação;
• Aplicado manualmente, aderindo 
tanto à parede quanto à telha.

1

RUFO TOPO DE PAREDE
Proteção para seu muro e parede

• Utilização em telhados embutidos/
platibandas e muros de divisa;
• Não requer mão de obra 
especializada para sua instalação.

3

PASSARINHEIRA
Proteção contra a entrada 
de pássaros e morcegos

• Recomendada pela Defesa Civil;
• Evita a entrada de morcegos 
transmissores da raiva, além de 
pássaros e pequenos animais;
• Mantém a ventilação do telhado.

6PLACA DE VENTILAÇÃO
Permite circulação de ar
• Funciona como exaustor natural, 
permitindo a saída de ar quente pela 
cumeeira e a entrada de ar fresco 
pelo beiral;
• Reduz a umidade do sótão da casa;
• Permite a ventilação na cobertura 
da casa.

5

VEDA RUFOS E CALHAS
Vedação flexível das juntas
• Alta aderência e resistência
ao tempo;
• Fácil aplicação e
secagem rápida.

4

DIMENSÕES COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) ESPESSURA (mm) PESO NOMINAL (kg) VÃO LIVRE (m) 

TELHA 
THERMOCOMFORT

1,83 1,10 6 24,4 1,69

2,44 1,10 6 32,5 1,69

CUMEEIRA 9% 1,10  0,30 6 8,1 -

CUMEEIRA 18% 1,10 0,30 6 8,1 -

ESPIGÃO 1,85 0,31 6 8,1 -

INCLINAÇÕES DIMENSÃO TOTAL (cm) DIMENSÃO ÚTIL ÁREA ÚTIL (m2)

5º (9%) ≤ ∞ < 10º (18%)
183 X 110 158 X 88,5 1,40
244 X 110 219 X 88,5 1,94

10º (18%) ≤ ∞ < 15º (27%)
183 X 110 163 X 105 1,71
244 X 110 224 X 105 2,35

  ESPESSURA 6 mm

  PESO MÉDIO EM COBERTURA (6 mm) 18 kg/m2

  VÃO LIVRE MÁXIMO (6 mm) 1,69 m

  BALANÇO LONGITUDINAL MÁXIMO 40 cm

  BALANÇO LATERAL MÁXIMO 10 cm

1

2

1

3
4

5

6

TELHA THERMOCOMFORT

A telha Thermocomfort foi desenvolvida especialmente para proporcionar maior conforto 
térmico para residências em estilo contemporâneo. Produzida com fibras de PP e coberta 
por uma tinta criada exclusivamente para este fim, a telha Thermocomfort tem alta reflexão 
de radiação solar e, assim, reduz o calor transmitido entre a cobertura/laje e o interior da 
residência.

O Sistema Integrado Thermocomfort permite o ciclo contínuo na troca do ar quente do 
ambiente e aumenta ainda mais o desempenho na cobertura da casa.

THERMOCOMFORT

* Teste realizado sob condições controladas, simulando a temperatura no sótão de uma casa.

Ambiente externo

31 ºC

Telha 
Thermocomfort

28 ºC
Telha 

Fibrocimento

33 ºC
Sistema 

Thermocomfort

26 ºC

COMPLEMENTOS

Cumeeira
Thermocomfort

Parafuso com arruela 
e anel de vedação

Espigão
Thermocomfort

ANOS DE

GARANTIA

MENOS

RIPAS POR M2

Menor consumo 
de madeira.

Maior conforto 
térmico.

Resistente (6 mm 
de espessura).

Redução da 
proliferação de 
fungos.

Seu telhado limpo 
por mais tempo.

Economia no 
consumo do ar-
condicionado.
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Aço galvanizado
• Boa relação custo/benefício;
• Pré-vincado: evita erros de mão de obra e garante acabamento perfeito
ao telhado.

ÁGUA FURTADA
Chapa de alumínio pré-vincada

ACESSÓRIOS

Conforto térmico
• Reflete até 99% do calor do telhado;
• Reduz a temperatura da casa em até 5 ºC no verão*;
• Retém o calor da casa no inverno.
*Quando usado em conjunto com o TopFlex / Passarinheira

Proteção contra chuva
• Garante proteção contra goteiras e chuva com vento;
• Solução para telhados com baixa inclinação.

Produto antichamas

Para acabamento e performance perfeitos, utilize fita adesiva 
Freshfoil na colagem das sobreposições. Sobreposição 
mínima de 10 cm. Disponível na dimensão 5 cm x 45 m.

FRESHFOIL
Subcobertura de telhado

Acabamento e emenda de Freshfoil
• Fita aluminizada de emenda e acabamento de Freshfoil;
• Disponível na dimensão de 5 cm x 45 m;
• Material aderente ao Freshfoil.
• Sobreposição mínima de 10 cm.

FITA ADESIVA FRESHFOIL
Para emenda e acabamento

Fácil de instalar, inclusive em telhados já prontos
• Adapta-se a todos os perfis de telhas com ondulação máxima de 6,5 cm;
• Mantém a ventilação do telhado.

Recomendada pela Defesa Civil
• Evita a entrada de morcegos transmissores da raiva, além de pássaros e 
pequenos animais.

PASSARINHEIRA
Proteção para telhados e forros

Freshfoil 
Premium

alumínio

alumínio

polietileno

polietileno

reforço

Freshfoil 
Super

alumínio
polietileno

reforço

Praticidade e eficiência
• Acabamento perfeito e alta durabilidade (produzido 100% em alumínio);
• Instalação rápida, não requer mão de obra especializada.

Impermeabilidade
• Garantia contra vazamentos pela linha de cumeeira;
• Molda-se quando a madeira trabalha ao passar dos anos.

Fácil instalação
• Adapta-se a todos os perfis de telhas;
• Rolos de 5 e 10 m.

TOPFLEX
Sistema de cumeeira seca sem argamassa

Elimina o uso da argamassa
• Praticidade: não requer ferramentas especiais;
• Rapidez: menor custo de mão de obra;
• Indicada somente para cumeeira e espigão da telha Plana;
• Rolo de 10 m.

TOP PLANA
Fita adesiva para cumeeira plana
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Disponível em diversas cores
Bege Colonial, Cinza Grafite, Vermelho, Bege Damasco, Marfim Palha e Ocre.

Beleza e harmonia de cores no telhado
• Proporções exatas de cores para obter a cor semelhante à da telha;
• Durabilidade de cor;
• Pronto para usar;
• Rendimento de 1 balde para cada saco de cimento de 50 kg.

PIGMENTO
Para uso em argamassa

HASTE DE CUMEEIRA
Suporte de fixação da ripa sob a cumeeira

Praticidade e eficiência 
• Instalação prática, rápida e muito eficiente;  
• Quando necessário, facilita a manutenção de cumeeira e telhas;
• Acabamento em aço galvanizado;
• Utilização: 2 peças por metro.

Praticidade e eficiência 
• Instalação prática, rápida e muito eficiente;  
• Quando necessário, facilita a manutenção nas cumeeiras;
• Produto em alumínio com pintura eletroestática de alta resistência;
• Utilização: 1 peça de cumeeira. 

CLIPES DE CUMEEIRA
Para fixação de cumeeiras

Fixa as telhas contra o vento no beiral
• Protege contra a ação do vento que tende a “levantar” o 
beiral da casa ou da varanda;
• Fixa as telhas, no caso de o beiral não ser forrado. 

Praticidade e eficiência
• Rápido para instalar e muito eficiente;
• Substitui furos e amarrações;
• Disponível para os perfis Tradição e Double S.
*Demais perfis sob consulta.

CLIPES DE TELHAS
Para a amarração de telhas

Combina com a telha
• Cores Cinza e Terracota;
• Substitui rufos em geral;
• Acabamento perfeito;
• Pode ser pintado com tinta acrílica para exteriores.

Praticidade
• Não necessita de corte na alvenaria para ser instalado;
• Rapidez e facilidade na instalação;
• Adere tanto à parede quanto à telha;
• Solução definitiva contra vazamentos em locais difíceis, como platibandas, chaminés 
e mansardas;
• Rolos de: 5 m x 0,14 cm; 5 m x 0,28 cm.

Rufo flexível
RUFLEX

Acabamento perfeito
• Indicado para o muro de proteção de telhados embutidos/platibandas e para 
muros de divisa;
• Aplicável em paredes de 15 e 20 cm;
• Alta durabilidade;
• Pode ser aplicado sem a necessidade de mão de obra, nem ferramentas 
especializadas;
• Disponível nas cores Cinza e Marfim Palha;
• Comprimento da peça: 2 m.

RUFO TOPO DE PAREDE
Proteção para seu muro e parede
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Prática e segura
• Tranca interna (segurança);
• Pode ser instalada em casas prontas*, basta retirar 6 telhas de concreto Tégula;
• Vem com todas as vedações prontas;
• Adapta-se a qualquer perfil de telha de concreto Tégula, exceto à BIG.
*O corte das telhas pode ser necessário para instalação em telhados de telhas que não sejam Tégula.

Luz natural
• Ilumina e ventila o telhado e o sótão habitado;
• Design exclusivo da Tégula;
• Vidro duplo com vedação: bom isolamento térmico e acústico;
• Quando trancada na posição parcialmente aberta, permite a ventilação do telhado.

Prática e segura
• Tranca interna (segurança);
• Pode ser instalada em telhados de telha cerâmica e em casas prontas*;
• Possui todas as vedações prontas;
• Adapta-se a qualquer perfil de telha de concreto Tégula, exceto à BIG.
*O corte das telhas pode ser necessário para instalação em telhados de telhas que não sejam Tégula.

Luz natural 
• Iluminação e ventilação do telhado;
• Permite acesso ao telhado pela laje para limpeza das calhas de beiral e painel 
solar;
• Design exclusivo da Tégula;
• Ilumina e ventila como uma domus ou claraboia.

JANELA DOMUS 4 TELHAS
Luminosidade e acesso ao telhado

JANELA DOMUS 6 TELHAS
Luminosidade e acesso ao telhado

Acesso fácil à laje
• Limpeza da caixa-d’água;
• Manutenção do telhado;
• Reparos diversos. Integra o sótão ou mezanino à casa;
• Pé direito: mínimo de 2,76 m e máximo de 3,00 m.
• Abertura na laje: 0,60 x 1,30 m;
• Tamanho do batente 0,58 x 1,28m.

Fácil instalação
• Tampo com acabamento na cor branca;
• Aceita pintura ou verniz.

ESCADA PARA SÓTÃO
Acesso para telhados e forros

Iluminação natural para ambientes internos
• Claridade na laje e região da caixa-d’água;
• Evita insetos, cupins e morcegos no telhado;
• Luz na varanda, churrasqueira e lavanderia.

Disponível em todos os perfis de telha
Tradição, Plana, Double S, Coppo de Grécia e BIG.

TELHA CRISTAL
Luz natural para ambientes internos

COR PRETO

MATERIAL PVC E POLICARBONATO

DIMENSÕES DE ENTRADA DE LUZ LARGURA: 476 MM ALTURA: 520 MM

DIMENSÕES EXTERNAS DE MOLDURA LARGURA: 704 MM ALTURA: 761 MM

SUBSTITUI 4 TELHAS DE CONCRETO

COR CINZA

MATERIAL PVC, ALUMÍNIO, VIDRO DUPLO DE 4 MM

DIMENSÕES DE ENTRADA DE LUZ LARGURA: 470 MM ALTURA: 724 MM

DIMENSÕES EXTERNAS DE MOLDURA LARGURA: 698 MM ALTURA: 1.080 MM

SUBSTITUI 6 TELHAS DE CONCRETO



SAC

www.tegula.com.br
sac@tegula.com.br

0800 021 1709
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