
O recebimento, aceitação, armazenagem e montagem das telhas são de responsabilidade do proprietário da obra, do 

responsável técnico e da empresa que irá fazer a instalação (conforme ABNT NBR 14513:2008, 14514:2008, 16373:2015).

Sempre que receber seus produtos, realize a conferência de todo o material, antes de assinar o canhoto.

O proprietário da obra deve verifi car as condições de montagem do telhado, limpeza das coberturas, fechamento 

lateral, calhas e rufos. Observar depósito de limo, vegetação e materiais diversos, observando também as condições de 

escoamento de água das chuvas.

O não atendimento a estas observações pode acelerar o processo de desgaste do material, comprometendo sua vida útil.

TRANSPORTE

Os produtos transportados devem 

ser protegidos da chuva, cobertos 

com lonas impermeáveis para evitar 

molhar e consequentemente danifi car 

o produto.

O ponto inicial de apoio deve estar a 

1 metro das extremidades das telhas.

DESCARREGAMENTO E MANUSEIO
NÃO É RECOMENDADO O DESCARREGAMENTO
COM EMPILHADEIRAS.
O descarregamento, armazenagem, manuseio e instalação devem 

sempre ser realizados de acordo com normas de segurança do local 

e do produto. 

Utilize munck, ou talhas com balancim e bandejas. Para descarga 

com ponte, utilize os equipamentos adequados para evitar amassar 

as bordas. NUNCA UTILIZE CORRENTES OU CABOS DE AÇO. 

UTILIZE cintas e madeiras para apoio, que devem ser maiores que a 

largura das telhas, para evitar amassamentos. 

RECEBIMENTO

Ao receber as telhas, verifi que se estão em perfeitas condições e se não estão 

molhadas. Caso estejam molhadas, seque antes da armazenagem para evitar a 

corrosão galvânica (oxidação branca). Caso encontre avarias, anote-as no canhoto 

da Nota Fiscal e contate a Comercial Goldoni, pelos telefones (15) 3283-9400, 

(15) 3383-9000, ou pelo e-mail qualidade@comercialgoldoni.com.br

Mantenha os produtos estocados seguindo estas orientações, e aguarde o contato 

e/ou visita técnica para solucionar o problema.

PROTOCOLO DE ENTREGA:
Recebemos da Comercial Goldoni, os produtos constantes da Nota Fiscal ______________________________

Data do Recebimento:            /           /

Identifi cação e Assinatura do Recebedor: ________________________________________________________

CUIDADOS COM A TELHA
ABAIXO ESTÃO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA 
O RECEBIMENTO OU RETIRADA DE SUAS TELHAS.

Para descarga manual, deve haver o mesmo número de 

pessoas em cima do caminhão e em solo. 

Telhas longas devem ser manuseadas por dois homens para 

cada 2 metros da peça, um de cada lado da telha, apoiando 

um caibro central sob o material, de modo que não sofra 

nenhum tipo de dano. 



NUNCA manuseie as telhas termo-acústicas pelas 

pingadeiras. Sempre apoie a parte inferior. 

NUNCA descarregue sem luvas ou equipamentos 

de segurança adequados, pois a telha possui abas 

cortantes e perfurantes. 

NÃO arraste as telhas uma sobre as outras, para evitar 

ranhuras ou danifi car a pintura das pré-pintadas.

ARMAZENAGEM

O tempo de armazenagem deve ser o menor possível, e 

nesse período, sempre inspecione o material.

Armazenar as telhas em local seco, coberto e ventilado. 

Estocá-las na horizontal, acomodando-as sobre suportes 

de alturas diferentes para dar inclinação ao fardo, evitando 

acúmulo de umidade. As telhas empilhadas devem estar 

afastadas do piso, no mínimo 7 cm, e apoiadas sobre 

caibros posicionados a cada 2 metros, equilibrando o peso 

da telha de forma uniforme. 

Cubra o material para não molhar o fardo de telhas e evitar 

a corrosão galvânica. Caso molhem ou estejam úmidas, 

seque-as imediatamente.MONTAGEM

Para a montagem do projeto, o profi ssional deve utilizar 

equipamentos de proteção individual adequados. A colocação 

de telhas, deve ser feita por empresas idôneas, observando-

se os padrões técnicos sobre estrutura alinhada. As telhas 

devem ser manuseadas uma a uma, e elevadas até o telhado 

individualmente. O material não deve ser arrastado pelo chão, 

terças ou longarinas. A movimentação do montador sobre a 

cobertura deve ser a menor possível devendo ser instaladas 

passarelas provisórias para a movimentação, evitando danos 

ao material. Observar a direção do vento e montar as telhas no 

sentido contrário ao vento, iniciando pelo beiral da cumeeira.  

Se a obra tiver duas águas opostas, a cobertura deverá ser 

feita simultaneamente, em ambos os lados, para coincidir 

os trapézios na cumeeira. A fi xação das telhas deve ser feita 

de modo a atender ao manual de instruções do fabricante 

de fi xadores. Estes fi xadores devem ser colocados a cada 

50 cm ao longo da sobreposição longitudinal das telhas para 

melhorar a vedação e a resistência da cobertura. A telha deve 

ser cortada com uma tesoura tipo punção, de modo que não 

haja deposição de fagulhas na chapa que provoque manchas.

Durante a montagem, as telhas devem ser varridas para retirar 

as limalhas provenientes de furação e corte. As limalhas quentes 

fi xam-se na telha e oxidam rapidamente, facilitando a corrosão, 

causando danos e manchas no acabamento. Telhas pintadas 

podem receber retoques mínimos de pintura, desde que com 

tinta e pincel adequados.

A Comercial Goldoni não se responsabiliza pela descarga, manuseio, estocagem e montagem inadequadas dos materiais.
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