


















































MEIA TELHA







CANAL
INTERIOR DE TELHA



- Zona caraterizada por englobar as regiões a média 
altitude ou onde se registam quantidades medianas de 
pluviosidade.
- Poderá ser utilizado qualquer modelo de telha, mas 
aconselhamos a gama MG ou Lógica®.

- Zona caraterizada por apresentar elevadas taxas de 
pluviosidade e/ou altas altitudes.
- Zona onde se devem tomar maiores cuidados na escolha 
da inclinação e qualidade da cobertura.
- Os arquipélagos dos Açores e da Madeira encontram-se 
incluídos nesta zona.
- Apenas se aconselham os modelos da gama Lógica® e 
MG.

- Zona caraterizada por apresentar fracas taxas de 
pluviosidade e de baixas altitudes.
- Permite a realização de coberturas com as mais baixas 
inclinações do país.
- Poderá ser utilizado qualquer modelo de telha.
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RIPA DE VENTILAÇÃO
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Sistema Técnico para
Telhados Tectum® Plus
O sistema Tectum® Plus é um sistema totalmente 
estanque para utilizar em coberturas onde, devido à sua 
concepção,a telha não é capaz de assegurar a sua 
estanqueidade à água. Esta solução é muito leve e fácil 
de instalar. Os seus componentes são instalados por 
camadas e montados mediante �xações mecânicas. 
Permite alcançar altas prestações térmicas e dispõe de 
uma garantia de 15 anos.

Sistema de cobertura com 4 níveis de prestações:

• Elimina o risco de condensações

• Isolamento térmico

• Estanqueidade e hermeticidade

• Durabilidade

O sistema completo inclui os seguintes materiais e 
acessórios, que são instalados por esta ordem:

1. Barreira de Vapor com valor Sd> 100 m.

2. Painel de isolamento de dupla densidade 
(EPS+Neopor) e condutividade de 0,032 W/m.K. 
Disponível em espessuras de 60-140 mm.

3. Estrutura de ripas metálicas. Ripa primária 
integrada com pré-furação para �xação ao suporte. 
Ripa secundária metálica com �xações estanques.

4. Membrana Impermeável: Lâmina Betuminosa (SBS 
4,0kg/m2) autoadesiva sobre o isolamento e com 
costura de segurança.

5. Cobertura de Telhas Cerâmicas e Cimento BMI. 
Componentes do sistema completamente isentos de 
chumbo.
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1. Sistema Técnico Completo
2. Pendente máxima de até 10% / 6º
3. Permite qualquer comprimento de cobertura
4. Isolamento contínuo de altas prestações 

(pontes térmicas mínimas)
5. Transmitância térmica até  0.23W / m2k
6. Montagem 100% a seco

7. Completamente estanque à água, sem risco de 
condensações

8. Estanque ao vento no exterior
9. Cobertura microventilada sob telha
10. Alta resistência à geada e radiação solar
11. Compatível com a Gama de Componentes BMI

UM SISTEMA COM VANTAGENS
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