
CUIDADOS COM A TELHA FORRO
ABAIXO ESTÃO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA
O RECEBIMENTO / ARMAZENAGEM / MANUSEIO /
MONTAGEM E ACABAMENTO.

COMERCIALGOLDONI.COM.BR
(15) 3283.9400 / (15) 3383.9000

- Conferir a carga

- Não descarregue as TELHAS FORRO sob chuva;

Telhas armazenadas molhadas sofrem corrosão.

- As TELHAS FORRO devem ser manuseadas com cuidado,

evitando-se o atrito e o choque durante a descarga.

-Levantar as peças totalmente, antes de serem transportadas

evitando puxar e arrastar sobre a TELHA FORRO de baixo

- Para o descarregamento manual utilizar o mesmo número

de pessoas sobre o caminhão quanto no solo.

- Ao descarregar TELHAS FORRO com o comprimento

inferior ao de 6 metros, utilizar 6 pessoas

- Caso o descarregamento seja realizado por empilhadeira

deve ser observado o tamanho e o distanciamento

entre os garfos

- Não transitar sobre as TELHAS FORRO, evitando possíveis

deformações na face inferior

- Se as TELHAS FORRO tiverem manchas no filme, passar

um pano limpo e molhado sobre a mancha

RECEBIMENTO

- As TELHAS FORRO devem ser armazenadas em lugar seco e ventilado, protegida da ação das chuvas

- A maneira correta de fazer o empilhamento das TELHAS FORRO é colocando-se calços de EPS ou madeira sob as 

TELHAS e amarrá-las

- Quando as mesmas estiverem sujeitas a ação de chuvas, deverão ser armazenadas sobre um estrado inclinado e 

coberto com lona, devendo-se inspecionar as condições da lona (verificar se existem furos)

- A altura máxima de empilhamento deve ser de 2,0 metros.

- Não transitar sobre as TELHAS FORRO empilhadas.

ARMAZENAGEM

- Transportar sempre as TELHAS FORRO com a face trapezoidal voltada para baixo

- As TELHAS FORRO devem ser suspensas individualmente até o telhado.

- Não arraste as TELHAS FORRO sobre o chão, terças, longarinas, etc...

- O manuseio das TELHAS FORRO deve ser realizado utilizando-se os EPI´s adequados (luvas e botas de segurança)

- Para manusear as TELHAS FORRO, menores que 6 metros, utilizar 4 pessoas. Para as maiores que 6 metros, utilizar 6 pessoas

- Para manuseio com guincho, as TELHAS FORRO deverão ser apoiadas sobre um tablado de madeira ou

metálico tomando-se o cuidado para a cinta do guincho não encostar na lateral da TELHA FORRO

- Não torcer as TELHAS FORRO durante a movimentação.

MANUSEIO

- Para obter o acabamento esperado, as TELHAS FORRO devem ser instaladas observando o

encaixe (peça a peça) na parte inferior do telhado, a fixação deve ocorrer após total alinhamento,

evitando frestas.

- Evitar transitar sobre as TELHAS FORRO. Se for necessário, transitar somente na região dos apoios, colocando-se

tábuas ou chapas de madeirite.

- Para se obter o acabamento esperado, é fundamental a utilização de mão de obra especializada.

ACABAMENTO

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

Data do Recebimento:            /           /

Identifi cação e Assinatura do Recebedor: ________________________________________________________



- A emenda transversal das TELHAS FORRO deverá ficar no centro da terça e a largura mínima da terça deverá
ser de 100mm
- O transpasse transversal entre as TELHAS FORRO deverá ser no mínimo de 250mm ( Fig.1 )

- A sobreposição longitudinal das TELHAS FORRO deverá estar no mesmo sentido dos ventos predominantes do local
de instalação. ( Fig.2 )

- A sobreposição transversal correta das telhas deve ser de acordo com a imagem abaixo. ( Fig.3 )

- O beiral máximo lateral e frontal recomendado é de 500mm para TELHAS FORRO 
- A fixação nas TELHAS FORRO (parafusos ou ganchos) é sempre na onda alta.

INFORMAÇÕES SOBRE MONTAGEM

Sobreposição: 250mm

Espessura mínima: 100mm
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