


ACABAMENTO LATERAL 
Telha Terminal Esquerda: É usada para fazer o acabamento no lado 
esquerdo do telhado. Não é uma peça obrigatória, porém o seu uso oferece 
um melhor acabamento na lateral esquerda do telhado. Para o uso da Telha 
Terminal Esquerda é interessante observar os múltiplos da telha. 
A largura útil da Telha Terminal Esquerda Teghovix é 20 cm. 

Telha Terminal Direita: É usada para fazer o acabamento no lado direito do 
telhado. Não é uma peça obrigatória, porém o seu uso oferece um melhor 
acabamento na lateral direita do telhado. Para o uso da Telha Terminal Direita 
é interessante observar os múltiplos da telha. 
A largura útil da Telha Terminal Direita Teghovix é 14 cm. 

Capa Lateral: Utilize para fazer o acabamento de um telhado tanto no lado 
direito como esquerdo, colocando-a sobre a telha e a !esteira (ou !abeira). 
Para isso, fure a capa lateral, parafuse-a ou pregue-a à !abeira. 

NORMAS PARA PROJETO E 
MONTAGENS DE TELHADO 
1 - Nunca utiliz e inclinações inferiores a 30%. 
2- Evite sempre o caso de telhado desaguando sobre telhado, nesta 
situação utilize calhas de beiral para evitar vazamentos por respingos ou por 
acúmulo de água no telhado inferior. 
3 - Por causa das condições climáticas, recomenda-se a amarração das 
telhas para inclinações acima de 90%. Utilize arame de cobre ou presilhas 
apropriadas. 
4 - Recomenda-se a fixação das telhas do beiral em regiões montanhosas, 
próximas ao mar sujeitas a ventos fortes. Caso as mesmas estejam 
protegidas por algum tipo de forro ou laje não é necessário fazer a fixação 
das peças. 

DA TELHA TEGHOVIX 
São realizados testes por amostragem na produção seguindo as 
normas da ABNT NBR 13858-2/1997: 

1 - CARGA DE RUPTURA A FLEXÃO 
Não deve ser inferior a 250 kgf 

2 - ABSORÇÃO DE ÁGUA 
Não deve ser superior a 1 O % 

3 -PERMEABILIDADE 
Baseado na Norma Brasileira, a telha não deve apresentar vazamentos ou 
formação de gotas em sua face inferior, sendo tolerado o aparecimento de 
manchas de umidade, quando submetida ao ensaio de permeabilidade. 
OBS: É importante esclarecer que a formação de gotas, provenientes do 
efeito condensação da umidade interna do ambiente, não caracteriza à 
falta de resistência do produto a passagem de água do ambiente externo 
para o interno. Este fator é resultado das bruscas mudanças climáticas 
(calor x frio ou vice versa). 

4 -DO ASPECTO VISUAL (CORES) 
A telha não deve apresentar defeitos sistemáticos, tais como fissuras 
na superfície, bolhas, esfollações, desagregações, quebras e 
rebarbas. Notas: 

1 - A superfície exposta das telhas e peças complementares deve 
propiciar uma aparência harmoniosa ao telhado, entretanto, pequenas 
variações nas cores podem ocorrer como consequência do processo 
produtivo. 

2 - Fissuras superficiais não contínuas, na face inferior da telha ou peça 
complementar, as quais são resultantes do método de produção, como 
também riscos e abrasões causados por embalagem, carga e descarga, 
transporte, são aceitáveis desde que não prejudiquem os demais 
requisitos de qualidade. 

3 - Sob a influência de exposição às intempéries ou alterações nos 
agregados ou cimento podem suscitar mudanças na aparência e 
na cor. 

4 - As telhas e peças complementares podem mostrar tênue eftorescência 
a qual não altera os demais requisitos de qualidade. 

5 -QUEBRA NO TRANSPORTE 
De acordo com a NBR 13858-2, quebras de até 2% das telhas, durante 
o transporte, não constituem falta de conformidade do produto com as 
normas de qualidade. Em qualquer caso, também deve ser apurada a 
responsabilidade do transportador. Isto não deve ser critério para a 
rejeição do produto. 

INFORMAÇÕES GERAIS 
1 -LIMPEZA 
Para limpeza do telhado, utilize apenas água através das bombas 
pressurizadas. Se desejar um resultado ainda melhor, aplique uma resina 
incolor na superfície superior da telha, após a lavagem. 

2-GARANTIA 
As telhas TEGHOVIX tem garantia de 20 anos quanto á defeitos de 
fabricação. A GARANTIA não cobre desgaste do produto ocorrido por 
fatores climáticos como formação de fungos, alteração de cor e outros. O 
telhado deverá estar em conformidade com as orientações do folheto 
técnico e com a NBR 13858-1:1997- Telhas de concreto - Parte 1: 
Projetos e execução de telhados. 

Guarde este folheto, no verso você encontra o certificado 
de garantia. 

HISTÓRIA DA TELHA 
As "Telhas Coloridas de Concreto" têm sido o material mais 
amplamente usado para a cobertura de telhados na maioria dos 
Países da Europa desde os anos 1950. 

A origem, porém da "telha de concreto' pode ser fixada ao redor dos 
anos 1800, quando na Bavária (parte sul da Alemanha) dois 
oficiais do Município Pauli & Graf, misturando cimento com areia 
de varias granulometria, fizeram a primeira telha de concreto, 
prensada a mão sobre um molde de ferro. 

Estas primeiras telhas feitas à mão não tinham resistência alguma e no 
ano 1884 o Sr. Adolf Kroher que trabalhava anteriormente vendendo 
livros e canetas, construiu a primeira máquina artesanal para fazer a 
telha de concreto misturando areia com o cimento Portland que 
tinha sido descoberto na Inglaterra dois anos antes. 

Misturando areia e cimento em diversas proporções, com areia de 
diversas granulometria conseguiu achar uma "receita" que lhe 
proporcionou uma telha resistente. 

O impulso na industrialização foi dado não intencionalmente pelo Rei da 
Dinamarca que ordenou aos cidadãos cobrir com tetos de pedras as 
casas para evitar quebras durante furacões. Sr. Jorgesen sugeriu para o 
rei a utilização das telhas de concreto multo mais resistentes, telha que 
era na época bem produzida na fábrica de Wedel, perto de Hamburgo. 
Três são as principais motivações que deram grande desenvolvimento 
na difusão de telhas de concreto: 

1 - O grande desenvolvimento do setor habltacional depois da segunda 
guerra mundial; 
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