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TELHAS COM O
MELHOR ACABAMENTO
DO MERCADO.

TELHAS PERKUS

TECNOLOGIA
Te c n o l o g i a i t a l i a n a , p r o c ess o 1 0 0 %
automatizado e altíssimos padrões de
qualidade posicionam as Telhas Perkus
como líder e referência no segmento de
coberturas. Fabricadas com o que há de mais
moderno em produção para telhas
cerâmicas, num processo de monoqueima
em fornos a rolo, com temperaturas
superiores a 1.150º C, produzidas com argila
microgranulada conformada em prensas de
grande capacidade de compactação,
oferecem elevada resistência mecânica,
alta impermeabilidade e baixa absorção
d'água. A tecnologia de ponta também
p r o po r c i o n a p r o d u to s d e exc e l e n te
acabamento, grandes diferenciais técnicos
e ainda mais benefícios para projetos
residenciais e comerciais.

VANTAGENS
RESISTÊNCIA A GRETAGEM
As Telhas Perkus possuem resistência à
g ret a g e m, d e c o r re n te d o pe r fe i to
acoplamento entre a camada de esmalte e o
corpo cerâmico da telha.

BAIXA ABSORÇÃO D’ÁGUA
As Telhas Perkus possuem baixíssima
absorção d’água, resultado do processo de
seleção, moagem, microgranulação de
argilas nobres, prensagem em equipamentos de alto poder de compactação e
monoqueima a temperaturas superiores a
1.150°C.

RESISTÊNCIA À SALINIDADE

CONFORTO TÉRMICO

BAIXO PESO POR M²

Devido à alta compactação e encaixes
perfeitos, as Telhas Perkus têm baixo índice
de condutividade térmica propor-cionando
excelente conforto térmico onde utilizada,
c o m u m a d i fe r e n ç a d e a t é 4 º C e m
comparação às telhas convencionais de
cerâmica e concreto.

As Telhas Perkus possuem baixíssimo peso
por m², o que permite que a estrutura do
telhado seja mais leve, com baixos custos,
s e m n e c e s s i d a d e d e r e fo r ç o s n o
madeiramento e facilitando a troca em
coberturas já existentes.

ALTA RESISTÊNCIA

ALTA IMPERMEABILIDADE

Devido à tecnologia do processo produtivo, as
Telhas Perkus possuem alta resistência à
ruptura, tem facilidade de instalação e
manutenção, pois é possível caminhar
normalmente sobre as peças.

Como as Telhas Perkus possuem baixa
absorção d’água, quando as peças ficam
molhadas pela chuva ou outra ação, não há
sobrecarga sobre a estrutura do telhado, o
que significa economia de custos na
construção e manutenção da obra.

Devido à alta qualidade na produção e das
matérias-primas utilizadas, as Telhas
Perkus possuem uma alta resistência aos
fenômenos naturais, como a ação da
maresia predominante nas regiões
litorâneas.

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

ENCAIXES PERFEITOS

Devido ao design, formato, peso e
especificações técnicas, as Telhas Perkus
são de fácil instalação, agilizando o tempo
de construção da obra.

Devido ao design e à baixa variação
d i m e n s i o n a l d a s Te l h a s Pe r k u s , o s
encaixes entre as peças são perfeitos, o que
significa um melhor rendimento na
instalação, alinhamento, beleza estética do
telhado e conforto térmico, pois dificulta a
passagem do vento.

RASTREABILIDADE DE FABRICAÇÃO

FACILIDADE DE LIMPEZA

As Telhas Perkus possuem rastreabi-lidade
por lote, ou seja, é possível identi-ficar o
mês, ano e tonalidade de fabricação,
garantindo a identificação de lotes para
reposições e agilidade nos processos de
atendimento técnico.

O revestimento vítreo por esmaltes de alta
qualidade e sinterização, evita o acúmulo e
incrustação de sujeira prolongando o
aspecto original e facilitando a limpeza,
bastando uma lavagem com água e sabão
para que o produto retorne a sua aparência
original.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A Casagrande Revestimentos, fabricante das
Telhas Perkus, possui um corpo técnico
especializado, pronto para esclarecer
d ú v i d a s , o r i e n t a r e p r e s t a r to d o o
atendimento necessário sobre qualquer
produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUPERNOVA

Chumbo

Cinza

Telhas por m²

11,5 peças

Telhas por Fardo

9 unidades

Telhas por Pallet

576 unidades

Tamanho

27x43 cm

Peso Líquido Peça

2,46 kg

Peso Bruto Pallet

1.440,00 kg

Peso Líquido por m²

28,29 kg

Galga: 37,2 cm

Branca

Platina

INCLINAÇÃO DO TELHADO
LINHA SUPERNOVA
(manchas aleatórias)

Marfim

Caramelo

Sfumato

Bordeau

Pinhão
No caso de dúvidas, consulte o Folheto Técnico no site
www.telhasperkus.com.br ou procure orientação com o fabricante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TWIN

Chumbo

Cinza

Telhas por m²

8 peças

Telhas por Fardo

7 unidades

Telhas por Pallet

420 unidades

Tamanho

37x43 cm

Peso Líquido Peça

3,42 kg

Peso Bruto Pallet

1.457,40 kg

Peso Líquido por m²

27,36 kg

Galga: 36,8 cm

Branca

Platina

INCLINAÇÃO DO TELHADO

LINHA TWIN
(manchas aleatórias)

Marfim

Caramelo

Sfumato

Bordeau

Pinhão
No caso de dúvidas, consulte o Folheto Técnico no site
www.telhasperkus.com.br ou procure orientação com o fabricante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PLAN

Grafite

Gray

Silver

Telhas por m²

11,3 peças

Telhas por Fardo

8 unidades

Telhas por Pallet

624 unidades

Tamanho

27x42 cm

Peso Líquido Peça

2,25 kg

Peso Bruto Pallet

1.416,48 kg

Peso Líquido por m²

25,42 kg

Galga: 36,0 cm

White
INCLINAÇÃO DO TELHADO

(manchas aleatórias)

Ivory

Brick

Sfumato

Bordeau

Coffee
No caso de dúvidas, consulte o Folheto Técnico no site
www.telhasperkus.com.br ou procure orientação com o fabricante.

RÚSTICA

NATURAL GLASURADA

NATURAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

(tonalidades aleatórias)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Telhas por m²

11,5 peças

Telhas por m²

11,5 peças

Telhas por m²

11,5 peças

Telhas por Fardo

9 unidades

Telhas por Fardo

9 unidades

Telhas por Fardo

9 unidades

Telhas por Pallet

576 unidades

Telhas por Pallet

576 unidades

Telhas por Pallet

576 unidades

Tamanho

27x43 cm

Tamanho

27x43 cm

Tamanho

27x43 cm

Peso Líquido Peça

2,46 kg

Peso Líquido Peça

2,46 kg

Peso Líquido Peça

2,46 kg

Peso Bruto Pallet

1.440,00 kg

Peso Bruto Pallet

1.440,00 kg

Peso Bruto Pallet

1.440,00 kg

Peso Líquido por m²

28,29 kg

Peso Líquido por m²

28,29 kg

Peso Líquido por m²

28,29 kg

Galga:

Galga:

37,2 cm

INCLINAÇÃO DO TELHADO

INCLINAÇÃO DO TELHADO

LINHA RÚSTICA

No caso de dúvidas, consulte o Folheto Técnico no site
www.telhasperkus.com.br ou procure orientação com o fabricante.

Galga:

37,2 cm

LINHA NATURAL GLASURADA

No caso de dúvidas, consulte o Folheto Técnico no site
www.telhasperkus.com.br ou procure orientação com o fabricante.

37,2 cm

INCLINAÇÃO DO TELHADO
LINHA NATURAL

No caso de dúvidas, consulte o Folheto Técnico no site
www.telhasperkus.com.br ou procure orientação com o fabricante.

ACESSÓRIOS

Cores Disponíveis

Meia Telha
Twin

Cumeeira

Telha Supernova
Dupla Face

Meia Telha

Telha Twin
de Vidro

Cumeeira
de 3 vias

Telha Supernova
de Vidro

Telha Twin
Ventilada

Terminal de
Cumeeira

Cunha

Telha Supernova
Plástica Translúcida

Telha Plan
Dupla Face

Grampo de
Fixação de Cumeeira

Telha Supernova
Ventilada

Telha Plan
de Vidro

Grampo de
Fixação de Telha

Telha Twin
Dupla Face

Telha Plan
Ventilada

Passarinheira

COMPLEMENTOS

Disponível
apenas na cor
TRANSPARENTE

ARGAMASSA COLORIDA PARA REJUNTAMENTO DE TELHAS
Além da sua função de vedação e fixação das cumeeiras e meia telhas,
este acessório proporciona um acabamento estético em harmonia
com a cor da cumeeira e meia telha e maior durabilidade aos
acabamentos.
Sacos de 20 kg, com rendimento médio de 8 cumeeiras.

BORRACHA TERMOPLÁSTICA INCOLOR
É um selante de fácil aplicação, composto por borracha sintética e
solvente orgânico que possui ótimas propriedades químicas, alto
poder de aderência e flexibilidade. Utilizado para vedação e fixação dos
acessórios da PERKUS, como: cunhas, terminais de cumeeiras, meia
telhas e cumeeiras. Também pode ser utilizado para fixação de telhas
nas ripas de madeira, como calhas, rufos, entre outros.

RENDIMENTO
Abertura de 3 mm = 20 m lineares
Abertura de 5 mm = 15 m lineares
Abertura de 8 mm = 7 m lineares

A RejunPerkus é uma argamassa colorida impermeável para fixação e
rejuntamento de cumeeiras (horizontais ou inclinadas) e meia telhas.
Possui aditivos que a torna flexível, sendo resistente à dilatação e à
contração do telhado, resultado das variações térmicas e de umidade.
Tem alta resistência e poder de adesividade.

CORES DISPONÍVEIS

Silver

Gray

Gratite

Branco

Ivory/
sfuamto

Brinck

Bordeau

Coffee

COMPLEMENTOS

ISOLANTE TÉRMICO IMPERMEABILIZANTE
• Intercepta 95% da radiação térmica
• No verão reduz temperatura
• No inverno evita perda de calor
• Maior vida útil para o telhado
• Economia de energia
• Baixo custo
• Fácil instalação

A PerkusFita é uma fita asfáltica, utilizada para a instalação de
‘‘cumeeira seca’’, sem uso de qualquer tipo de massa (argamassa,
rejunte ou cimento). Pode ser aplicada em telhas de cerâmica em
geral, telhas de alumínio e concreto, nos acabamentos em cumeeira e
meia telhas, rufos, calhas e telhados em geral, parafusos de fixação,
exaustores e chaminés, vão de ar condicionado e produtos de
alumínio em geral.
É uma ótima solução para evitar vazamentos nas linhas de cumeeiras
e espigões ocasionados por eventuais trincas e rachaduras na massa.
OUTRAS VANTAGENS:
• Instalação rápida
• Não exige mão de obra especializada
• Adaptável à diversos modelos de telhas

LIMPEZA DE TELHADO A SECO
O PerkusClean é uma inovação ecologicamente correta, desenvolvido
com alta tecnologia e que permite a limpeza a seco do telhado, atuando
diretamente na sujeira das telhas. Cria adicionalmente uma película
protetora facilitando manutenções futuras.

RENDIMENTO, UTILIZAÇÃO E FERRAMENTAS:
• 200 ml de PerkusClean para cerca de 150m² (diluir 1 parte de
PerkusClean para 25 partes de água - rendimento diluído de 5L).
• 1,5 toalha por m² (fardo com 100 toalhas)
• 1 pulverizador
• O kit contém 1 pulverizador, 1 fardo com 100 toalhas e 200 ml de
PerkusClean

ILUSTRAÇÃO GERAL DOS ACESSÓRIOS

GRAMPO PARA FIXAÇÃO DE TELHA

CUMEEIRA

REJUNPERKUS E/OU CUNHA
TERMINAL CUMEEIRA

TELHA
TELHA VENTILADA
TELHA DE VIDRO

ESTRUTURA
CAIBRO
MANTA
CONTRA-CAIBRO
RIPA

PASSARINHEIRA
MEIA TELHA

Produzido por:

ADMINISTRAÇÃO
Rua Padre Agostinho, 2260
80.710-000 | Curitiba/PR
(41) 2106-8228
comercial@rcasagrande.com.br
FÁBRICA 01
Rua Agricultora Frieda Grosseil, 1800
89.300-000 | Mafra/SC
(47) 3643-0077
industria@rcasagrande.com.br
FÁBRICA 02
Rodovia BR-280, 3200
89.295-000 | Rio Negrinho/SC
(47) 3203-6200
industria@rcasagrande.com.br
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
Rua Gabriel, 673
13.510-000 | Santa Gertrudes/SP
(19) 3545-5174
saopaulo@rcasagrande.com.br
EXPORT OFFICE
Phone: + 55 (41) 2106-8228
export@rcasagrande.com.br

