INFORMATIVO TÉCNICO T 7.5

SOBERANA
Você recebeu o informativo técnico da Telha de Concreto Soberana da Corabras.
Nele constam o manual de uso, instalação e segurança desta telha.
Para preservar a garantia deste produto, atente-se em seguir todas as instruções aqui contidas.

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------------ - - - - - - - - - - - -

TERMO DE RECEBIMENTO DE INFORMATIVO TÉCNICO
Declaro para os devidos fins que recebi o Informativo Técnico e, portanto, estou ciente de todas as
especificações nele constantes, bem como às instruções da NBR 13858-1 e NBR 13858-2 da ABNT.
Declaro ainda estar ciente de que o fabricante ou fornecedor não se responsabiliza por quaisquer
danos decorrentes do não atendimento das normas contidas no referido documento.
DATA: _______________ NOTA FISCAL: _______________
_______________________________________
NOME COMPLETO
_______________________________________
CPF
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CARACTERÍSTICAS TELHA SOBERANA CORABRAS
Dimensão: 47,5 x 36,5 cm
Dimensões úteis: 40,5 x 32,5 cm
Peso: 5,2 Kg
Peso: 39 Kg/m2
Consumo: 7,5 p/m2
Galga: até 40,5 cm
Inclinação mínima: 30%
Sobreposição mínima: 7cm
Resistência a flexão superior a: 200Kg

MANUAL DE USO

:: ARMAZENAMENTO
As Telhas de Concreto Corabras podem ser armazenadas no
tempo, pois a vida útil delas será exposta. O cuidado maior está
ao manuseá-las, pois são frágeis à impacto. Quando for estocá-las,
a orientação é que se coloque uma base plana e que o seu
empilhamento seja feito no sentido vertical, e nas extremidades,
aparado por pilhas de telhas na horizontal, evitando o tombamento
da pilha, conforme imagem ao lado.

Telhas em pé

Telhas
deitadas

Por serem fabricadas com produtos “in natura”, as telhas de concreto
Corabras podem sofrer alterações em suas tonalidades, pela própria
variação da coloração natural das matérias-primas e devido às
influências naturais do tempo.
O aparecimento de eflorescência (são depósitos cristalinos de cor branca que
surgem na superfície do revestimento) é um fenômeno natural e isso não
altera a qualidade dos produtos.

Base
Plana

www.corabras.com.br

Madeiramento

:: MADEIRAMENTO

Ripa (5x2 cm)

Caibro (5x6cm)
Terça

Galga Máxima

A estrutura para cobertura com telhas de concreto deve ser
feita por um profissional com conhecimento e experiência.
• Ripas
5cm x 2cm, com galga máxima de 40,5 cm;
• Terças
Espaçamento máximo de 150 cm
(a bitola varia em função do espaçamento das tesouras);
• Caibros
5cm x 6cm, com espaçamento de 50 a 60cm;
• Demais itens
Tesouras, pontaletes e demais itens da estrutura deverão ser
dimensionados por um profissional especializado.

5 cm

40,

Ripa
Dobrada

m

36c

cm

150

50 cm

Caibro
Trava Posterior
Ripa Dupla ou
Dobrada

Galga Intermediária

:: GALGA E RIPA DE TELHA
Galga
É a distância máxima entre as partes superiores de dois sarrafos.
A Galga máxima é de 40,5cm, nunca maior.
Galga Inicial
Somente a Galga inicial mede 36 cm.

40,5 cm
Galga Inicial

Ripa de Telha
A primeira ripa deve ser 2 cm mais alta que as demais ripas,
para que todas as telhas tenham a mesma inclinação.

36cm
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:: SOBREPOSIÇÃO

Sobreposição
7cm
Sobreposição
longitudinal
mínima

A sobreposição (telha sobre telha)
mínima da telha SOBERANA é de 7 cm,
considerando o consumo de 7,5 telhas por m2.

40,5

* Nunca utilize sobreposição menor do que 7 cm.

7cm

cm

40,5

cm

40,5

cm

:: MONTAGEM

36cm

Montagem do Telhado

As orientações para montagem do telhado com as Telhas
de Concreto Corabras são:
- Comece a montagem da direita para esquerda e de
baixo para cima do pano;
- As telhas devem estar encaixadas e alinhadas na
horizontal e na vertical.

:: CUMEEIRAS

ERRADO

CERTO

2 cm

Ripa de Cumeeira

Ripa de Cumeeira
Para cobrir adequadamente a cumeeira, a distância entre as
ripas e o eixo deve ser de 2 cm.

Argamassa
de emboço

IMPORTANTE:
A argamassa
não pode chegar
ao final da telha

7cm

Cumeeira Redonda
A cumeeira redonda deve ser instalada com sobreposição de
7cm. A argamassa deve ficar protegida pela cumeeira, nunca
exposta às intempéries.
Cumeeira Plana
A cumeeira plana deve ser instalada de forma alinhada, sem
sobreposição. Para um melhor resultado, instale sobre uma
manta asfáltica, fixando com uma pequena quantidade de
argamassa, massa plástica, calhas ou veda rufos.

Cumeeira Redonda
Manta
asfáltica

Manta
asfáltica

Cumeeira Plana

A distância entre as duas ripas
superiores
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:: CORTE
Corte

Você pode cortar as Telhas Soberana com os seguintes métodos:
- máquina de corte com disco para concreto de 9 polegadas
- disco diamantado.
Por segurança, os cortes devem ser feitos no chão. Assim evita-se
que a sedimentação do pó venha a manchar as telhas que já
estão cortadas. É importante limpar as telhas antes de colocá-las.
Para sua segurança sempre use máscara e óculos.
Dicas de Segurança
Para previnir a exposição à sílica (pó liberado com os processos
mecânicos e causador de câncer no pulmão) adote as seguintes medidas:
• Máscaras tipo P3/PFF3 durante todo o processo corte e perfuração;
• Dispositivos de extração de pó.

Segurança
Cuidado
Para corte e furo utilize
sempre as medidas de
controle, para sua
segurança.
Use corte com água ou
extrator de poeira.

Proteção auricular
Proteção Ocular
Proteção Respiratória

MÉTODOS CÁLCULOS- QUANTIDADE DE TELHAS

FAIXA

Observe o exemplo:

FIADA

h

Comprimento
Inclinado
do Pano

7m
A

no

do pa
Largura

Comprimento horizontal do pano
8m
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FAIXA
FIADA

:: CÁLCULO DA INCLINAÇÃO
A inclinação para cada pano do telhado com as telhas
Soberana deve ser de no mínimo 30%, para um pano
de 7 metros. Para panos superiores à 7m , oriente-se na
Tabela 1 - Inclinação, deste Informativo Técnico.
Considere como comprimento do pano inferior a soma dos
comprimentos de todos os panos que desaguarem sobre ele.
Em regiões próximas do mar e sujeitas a mais ventos,
acrescente 5% de inclinação sobre a inclinação mínima.
Neste caso, recomenda-se também a fixação das telhas do beiral,
para maior segurança.
A inclinação máxima é de 96%, sem necessidade de amarração.
Acima disso, consulte a assistência técnica da Corabras.

h

Comprimento
Inclinado
do Pano

7m
Largura

A

do pano

Comprimento horizontal do pano
8m
h= altura
A= metade do comprimento horizontal do pano
i = inclinação

h

i (%) = h x 100
A

A

Usando os dados da figura exemplo:
Inclinação (%) = 1,2 x 100
4
Inclinação (%) = 30%
De acordo com a Tabela 2
o fator para esta inclinação é:
1,044 e o grau de inclinação é 16042’

:: TABELA 1 - INCLINAÇÃO
Utilize esta tabela para orientar-se quanto à
inclinação correta para determinados tamanhos de
panos.
Inclicação
% Graus

:: TABELA 2 GRAU E FATOR
Tendo a % de inclinação é possível saber o grau e o fator, que
será usado para o cálculo da faixa.

Panos
até (m)

50 26

14

42 22

11

38 20

10

36 19

09

32 17

08

30 16

07
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FAIXA

:: CÁLCULO SIMPLES

FIADA

Para calcular rapidamente a quantidade de telhas, utilize
a seguinte fórmula:

h

7m

Área inclinada x 7,5 = telhas + 5%
Cálculo da Área Inclinada:
Para determinar a área inclinada a ser coberta,
multiplique a área plana da cobertura, incluindo os beirais,
pelo fator de inclinação da tabela para cálculo de inclinação
na página anterior

Comprimento
Inclinado
do Pano

Largura

A

do pano

Comprimento horizontal do pano
8m

Cálculo da Área Plana
Área Plana = Comprimento Horizontal do Pano x Largura do Pano
Usando os dados da figura exemplo:

Área Plana = 8x7 = 56m2
Cálculo da Área Inclinada
Área Inclinada = Área plana x fator de inclinação

Obs: Utilize um acréscimo de 5% sobre o valor, para suprir eventuais
quebras e cortes.

Usando os dados da figura exemplo:

Área Inclinada = 56 x 1,044 (da inclinação 30%)
Área Inclinada = 58,464m2

Cálculo simples
Quantidade de Telhas = Área inclinada x 7,5 (telhas /m2) + 5%

Cálculo Quantidade de Telhas - Método Simples
Quantidade = Área inclinada x 7,5 + 5%
Usando os dados da figura exemplo:
Quantidade = 58,464 x 7,5 + 5% = 460 telhas (+/-)

(para um telhado de 58,464m2 de área inclinada e com 30% de inclinação)

FAIXA
FIADA

:: CÁLCULO EXATO
Para um cálculo exato da quantidade de telhas, pode ser
usada a seguinte fórmula:
Quantidade Exata = Faixa x Fiada
Cálculo da Faixa:
Faixa = Comprimento Inclinado do Pano
0,405

Comprimento
Inclinado
do Pano

h

7m
Largura

A

Comprimento horizontal do pano
8m

Exemplo:

Cálculo da Faixa

O comprimento inclinado do pano é a medida da meia
multiplicada pelo fator de inclinação (tabela para cálculo de
inclinação). Este valor é divido pelo comprimento útil da telha
Soberana (40,5cm ou 0,405m)

Faixa = Comp Inclinado do Plano
0,405

Cálculo da Fiada:
Fiada = Largura do Pano
0,325

Fiada = Largura do Pano
0,325

Divida a medida lateral do pano pela largura útil da telha
Soberana (32,5 cm ou 0,325m).
Por fim, obtenha a quantidade de telhas do pano de cobertura
multiplicando o resultado da Faixa pelo resultado da Fiada.

do pano

Usando os
dados
da figura
exemplo:

Faixa = 4 x 1,044 = 10,31
0,405

Cálculo da Fiada
Usando os
dados
da figura
exemplo:

Fiada =

7
= 21,53
0,325

Cálculo Quantidade de Telhas
Quantidade = Faixa x Fiada
Usando os dados da figura exemplo:

Quantidade = 10,31 x 21,53 = 221,97 telhas por lado do telhado
(como tem dois lados , multiplica por dois) = 443,94 telhas
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