INCLINAÇÃO MÍNIMA
Recomenda-se uma inclinação mínima de 25% (14°).

TELHA

ETERVILLE

α

REGRAS PRÁTICAS
PARA INSTALAÇÃO

APLICAÇÃO

RECOBRIMENTO LONGITUDINAL MÍNIMO

Indicada para coberturas residenciais e outras aplicações que exigem estética e design diferenciado.
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FIXAÇÃO
As telhas devem ser fixadas com ganchos chatos. Cada telha é fixada com dois ganchos (apoio de
madeira), colocados na primeira e terceira cavas, conforme o desenho abaixo:
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Largura Total = 957 mm
Largura Útil = 900 mm

MONTAGEM
Largura Total = 944 mm
Largura Útil = 900 mm
53,3

Para o correto procedimento de montagem, siga o esquema abaixo:
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BANDA BAIXA

Recorte

Como proceder:
Para distribuir o peso, coloque tábuas sobre
os pontos de apoio no telhado. Depois,
caminhe com cuidado sobre as tábuas.

Montagem à direita

ANTES DE TUDO, ATENÇÃO!
Nunca caminhe diretamente sobre suas
telhas Eterville. Isso pode causar acidentes,
além de trincas e vazamentos.

Montagem à direita

Inf.

Sup.
Linha de cumeeira

VÃO LIVRE MÁXIMO

IÇAMENTO

O vão livre máximo é de 1,60 m.

Construções térreas
Neste caso, as telhas podem ser suspensas diretamente por duas pessoas.

1,60 m

BALANÇO
No sentido da largura das telhas, o balanço é medido a partir da extremidade do apoio.

ARMAZENAMENTO
Empilhamento horizontal
Deve ser feito em local plano e firme, em pilhas apoiadas sobre calços. Cada pilha deve ter, no máximo,
35 telhas. Não deposite outros materiais sobre as peças e guarde-as em local coberto.

máx. 5 cm

PEÇAS COMPLEMENTARES

MANUSEIO

Esta telha é complementada por uma
ampla linha de peças para as mais diversas
soluções arquitetônicas, necessárias para
a segurança, estética, acabamento de
cobertura, vedação e ventilação.

Telhas até 1,53 m:
feito por uma pessoa.

IMPORTANTE: Consulte o mix de
peças complementares para seu
modelo de telha!

Cumeeira Articulada Superior Eterville

PARA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Consulte nosso catálogo técnico em www.eternit.com.br/catalogos-tecnicos
ou entre em contato com nossa equipe técnica (0800 021 1709).

Telhas maiores que 1,53 m:
feito por duas pessoas.

www.eternit.com.br

0800 021 1709
De seg. a sex. das 8h às 17h
sac@eternit.com.br

