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A Tégula conta com uma linha completa de produtos para garantir ao
seu telhado a beleza, a durabilidade e a proteção que você precisa.
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NOSSAS UNIDADES

PRODUTOS
ESSENCIAIS
para o seu telhado

PRODUTOS
TOPFLEX

RUFLEX

FRESHFOIL

Fita Adesiva
FRESHFOIL

TOPFLEX

Sistema de cumeeira seca sem argamassa

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

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

PASSARINHEIRA
Proteção para telhados e forros

RUFLEX

ÁGUA FURTADA

Chapa de alumínio pré-vincada

Rufo flexível

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

Alumínio
• Produzida em alumínio com pintura de alta resistência: não descasca;
• Disponível em 4 cores para combinar com o telhado;
• Pode ser instalada pelo próprio telhadista;
• Não enferruja.

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.

VEDA RUFOS E CALHAS
Vedação flexível das juntas

Aço Galvanizado
• Boa relação custo/benefício;
• Pré-vincado: evita erros de mão de obra e garante
acabamento perfeito ao telhado.

FRESHFOIL

Subcobertura de telhado

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

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

FITA ADESIVA FRESHFOIL
Para emenda e acabamento

Freshfoil Premium
alumínio
polietileno
reforço

Freshfoil Super
alumínio
polietileno
reforço

polietileno
alumínio

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

Fácil de instalar, inclusive em telhados já prontos
• Adapta-se à maioria dos perfis de telhas;
• Mantém a ventilação do telhado.

Alta aderência

Reflexão: Aprox. 99%
Dimensões: Larg. 1,20 m
e Comp. 16,67 m e 41,67 m

Secagem rápida

Resistência ao tempo.

Fácil aplicação.

Adaptável

Onde mais pode ser aplicado

Acompanha a
movimentação do
telhado.

Pode ser aplicado no acabamento
do Ruflex e na fixação de cumeeira
Plana.

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.

Reflexão: Aprox. 95%
Dimensões: Larg. 1,20 m
e Comp. 16,67 m e 41,67 m

Dupla proteção contra calor e água
Para acabamento e performance perfeitos, utilize fita adesiva Freshfoil na colagem das sobreposições.
Disponível na dimensão 5 cm x 45 m.

