TELHAS E PAINÉIS EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO
SPRAY DE POLIURETANO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO

CONTRATE THERMOTELHA, SEGURANÇA E TRANQÜILIDADE ACIMA DE TUDO.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM ISOLAMENTO
TERMO-ACÚSTICO DE COBERTURAS

Criada em 1985, voltada ao mercado de
isolamentos térmicos com spray de
poliuretano sob o nome THERM JET, a
THERMOTELHA é hoje uma das maiores
fabricantes de telhas sanduíche, painéis e
spray de poliuretano para isolamento térmico
do Brasil.

Especialistas em isolantes a base de espuma
rígida de poliuretano, a THERMOTELHA
investe em pesquisa e desenvolvimento de
novos produtos atendendo às evoluções e
necessidades do mercado.

O resultado é uma empresa focada no cliente,
oferecendo soluções em serviços e produtos
dirigidos às diversas demandas da
construção civil e indústria.
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ISOLAMENTOS TÉRMICOS COM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO
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THERMOTELHA
TELHAS E PAINÉIS
COM POLIURETANO

Na maioria das edificações
industriais e comerciais é cada
vez mais crítico o controle da
temperatura ambiente por razões
de insalubridade, controle de
processo produtivo ou conforto.
Associado à economia de
energia, tão importante nos
últimos tempos, o sistema Therm
Jet de isolamento térmico com
espuma rígida de poliuretano
jateada tem o menor coeficiente
de transferência de calor. Por
isso, com uma menor espessura
do sistema THERM JET, se obtém
uma maior eficiência térmica. O
Resultado é uma maior economia
de custos com ar condicionado
ou calefação. O sistema THERM
JET elimina o gotejamento de
água de condensação sob a telha
sendo também eficaz contra
chuva, vento, poeira, correntes
de ar e na absorção de barulho e

A Thermotelha é composta de
duas chapas metálicas em perfil
de telhas ou painéis, miolo
injetado em espuma rígida de
poliuretano na espessura padrão
de 30 mm. A espessura do
poliuretano pode variar de
acordo com a necessidade do
processo de isolamento térmico
desejado. A face interior poderá
receber outros tipos de
acabamento para aplicações
especificas
como
filmes
plásticos, foil de alumínio ou
absorvedores acústicos.
Muitas edificações exigem o
emprego de coberturas com
isolamento térmico, garantindo a
atmosfera interna específica para
seu processo como indústrias
alimentícias, farmacêuticas, de
informática, têxteis etc. ou para
manter o conforto de seus
usuários
como
escolas,

P R I N C I P A I S
VANTAGENS
Menor
coeficiente
de
condutibilidade térmica entre
todos os materiais isolantes
utilizados na construção. Redução
de carga térmica com economia
de energia em ambientes
aclimatados.
Baixo peso e alta resistência.
A espuma rígida de poliuretano
tem grande resistência mecânica
e à flexão, conferindo ao conjunto
excelentes propridades sem
sobrecarregar a estrutura.
A espuma rígida de poliuretano
utilizada pela Thermotelha é
classificada R1, “auto-extinguível”
, ou seja, não propaga fogo
conforme norma NBR-7358,
enquadrando na classificação de “
não agravante” para efeito de
cálculo nos prêmios de seguros.
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www.thermotelha.com.br
comercial@thermotelha.com.br
A Thermotelha é uma empresa comprometida com valores sociais, objetivando o bem estar e o desenvolvimento
humano e fomentando o uso racional de recursos naturais. Desde sua fundação participa ativamente de iniciativas
de substituição de agentes de expansão, que possam causar danos a camada de ozônio, utilizados na fabricação de
espumas de poliuretano.
“Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida
saudável e produtiva em harmonia com a natureza.”
“Para se alcançar um desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental deve constituir parte integrante do
processo de desenvolvimento e não pode ser considerada separadamente.”
Extraído da DECLARAÇÃO DO RIO SOBRE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, Conferência das Nações Unidas
sobre Ambiente e Desenvolvimento, Rio de Janeiro de 3 a 14 de Junho de 1992.

www.thermotelha.com.br

