O GRUPO IWIS
Tradicional holding industrial europeia, com sede na cidade italiana de Vittorio Veneto, o Grupo
IWIS possui várias marcas com diversas soluções para a construção civil.
O grupo dispõe de investimentos constantes em Pesquisa & Desenvolvimento, com respeito e
credibilidade no mundo inteiro e estrutura completa em Gestão de Controle e de Vendas.

A TC SHINGLE DO BRASIL
Fundada em 1977, na Itália, a Tegola Canadese S.p.A. – TC Shingle, no Brasil – possui unidades
espalhadas pela Europa, América e Ásia.
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É especializada em telhas shingle, bem como em acessórios e produtos complementares para
todo tipo de telhado.

Tegola Canadese S.p.A. - Itália

UNIDADES PELO MUNDO
Matriz
Itália
Filiais
Rússia
Eslovênia
Romênia
Polônia
Moldávia
República Tcheca

Eslováquia
Hungria
Brasil
Índia
Ucrânia
Fábricas
Itália
Rússia

Outras fábricas do
Grupo IWIS
Distribuidores pelo
mundo
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JANELAS DE SÓTÃO

SOLUÇÕES PARA TELHADOS
Desde a telha até a mais completa impermeabilização, isolamento e acessórios complementares
para telhado, a TC Shingle oferece produtos sofisticados e eficazes. Com um amplo portfólio de
soluções, a empresa está presente em todas as etapas do projeto.

TELHADO
FOTOVOLTAICO

SUBCOBERTURA
TELHAS
SHINGLE

ISOLAMENTO
TÉRMICO

LAJE
IMPERMEABILIZADA
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JANELAS DE
SÓTÃOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

TELHADO
VERDE

JANELAS DE SÓTÃO
ZENITH

AVX B500

AVX B800

Com um mecanismo de abertura em três posições – que possui
um sistema de fricção, o que permite manter a janela parada na
posição desejada –, a Zenith AVX B500 é termicamente isolada e
extremamente confiável.

Seus vidros duplos de 24 mm garantem ótimo isolamento térmico
– o que proporciona menor perda de calor no inverno e menos
sobreaquecimento no verão. Esta versão é muito resistente e segura,
pois é temperada e vem com uma folha laminada interna.

4-16-4H

3+3-14-4H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AVX B500

AVX B800

Vidro

Temperado

Vidro antirroubo; várias camadas

AVX B500

AVX B800

Fabricação

4-16-4H

3+3-14-4H

55 x 78

55 x 78

Vidro duplo

24 mm

24 mm

55 x 98

55 x 98

Gás

Argônio

Argônio

66 x 118

66 x 118

Ug (W/m²K)

1,1

1,1

78 x 98

78 x 98

78 x 118

78 x 118

Transmissão total de energia solar

0,60

0,54

78 x 140

78 x 140

Uw (W/m²K)

1,4

1,4

Estanqueidade

E1200

E1200

Permeabilidade ao ar

Classe 3

Classe 3

Resistência a ventos

Classe C4

Classe C4

Redução de ruído

32 (-1, -5) dB

32 (-2, -4) dB

Cor

Madeira Natural

Madeira Natural

POSICIONAMENTO IDEAL
CORTE DO FORRO

POSICIONANDO A JANELA

INCLINAÇÃO MÍNIMA

Faça uma abertura vertical
na parte de baixo e um corte
horizontal em cima.

Instale a pelo menos 110/120 cm
do chão, para ótima visibilidade e
luminosidade.

Ideal para ser utilizada em telhados
com inclinações entre 15º e 87º.

VANTAGENS DA LINHA ZENITH
COMPOSIÇÃO VERTICAL
OU HORIZONTAL

FÁCIL ACESSIBILIDADE E
LIMPEZA

Máxima liberdade em termos de
design e disposição.

Abertura de até 180º, permitindo
acesso ao telhado.

PROTEÇÃO
ANTIVANDALISMO

EXCELENTE LUMINOSIDADE

ABSORÇÃO ENERGÉTICA

Até 10% a mais do que os
modelos tradicionais.

Garantia de ótimo
isolamento térmico.

Com múltiplas camadas de vidro.

VENTILAÇÃO NATURAL
Por meio da grade, o ar circula
mesmo com a janela fechada
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Temperado

DIMENSÕES (CM)

ESQUADRIAS
As esquadrias TC Shingle são complementos ideais para as janelas Zenith. Disponíveis em
três diferentes materiais – cobre, alumínio anodizado e zinco titânio –, elas se adaptam a
coberturas com telhas shingle e a outros tipos de telhado.

UFX

SFX

16-120 mm

0-16 mm

Ideal para aplicação em telhados
ondulados com espessura de 16 a
120 mm, a UFX tem um elemento
impermeável em sua parte inferior, que
facilita a conexão com a cobertura.

Muito versátil, a esquadria
SFX é indicada para diversos
telhados planos, com
espessura de 0 a 16 mm.

LINHA DE CLARABOIAS
ZENITH EASY
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Composta por claraboias exclusivas, a Linha Easy é adequada para
quaisquer tipos de cobertura, com inclinação entre 15º e 60º.

TENDE – PERSIANAS
Aplicáveis a todas as janelas TC Shingle, as persianas garantem alta
performance e oferecem conforto total para o ambiente do sótão.

Persiana filtrante
Esse modelo,
produzido em tecido
translúcido de
poliéster, permite um
efeito de luz difusa.

Persiana blackout
Com um ótimo efeito
de bloqueio da luz
(100%), essa persiana
tem sua guia feita em
alumínio – que garante
a posição correta em
qualquer altura.

Persiana externa motorizada
Essa persiana oferece proteção adicional para a casa, pois é
automática e pode ser perfeitamente integrada à janela Zenith.

Persiana externa
anticalor
Acessório exclusivo
que traz proteção
efetiva contra o calor
do sol, mesmo com a
janela aberta.

ESCADA DE
SÓTÃO
COMFORT
Equipada com escotilha branca isolada, que
possui excelente efeito estético, a Escada de
Sótão Comfort se adapta perfeitamente às suas
necessidades.
Adicionalmente, também conta com corrimão,
pés de borracha e outros diversos benefícios.

Carga máxima

160 kg

Valor-U da escada do sótão

U=1.1 W/m²K

Espessura do isolamento

3 cm

Espessura da escotilha

3,6 cm

Requisitos da norma

EN 14975

Alturas disponíveis (pé-direito)

2,80 m e 3,00 m

CARACTERÍSTICAS

Pés de borracha

Tampa branca

Vedação perimetral

Possibilidade de instalar
acessórios adicionais

Entregue completamente
montada, pronta para uma
instalação rápida na laje

(somente em três segmentos
de escada)

Corrimão

Degraus antiderrapantes
igualados às laterais
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ISOLAMENTO
TÉRMICO
THERMO REFLEX
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O Thermo Reflex é um material isolante
multicamadas, que torna-se o refletor ideal para
aplicações em telhados e paredes. Além disso, é
100% impermeável à água, atóxico, não irritante
e não sofre alterações com o decorrer do tempo,
garantindo igual rendimento mesmo depois de
dezenas de anos.

PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO
Durante o ano todo, a maior parte das transferências de calor em um edifício acontece via
irradiação, seja de entrada (no verão) ou saída (no inverno) de calor. Irradiação é a transmissão
de calor através de ondas eletromagnéticas.

ISOLAMENTO TÉRMICO
MULTICAMADAS
Graças à sua estrutura multicamadas
e à composição de suas folhas em
poliéster metalizado, polietileno e algodão
sintético, o Thermo Reflex é capaz de
bloquear quase que totalmente estas
transferências por irradiação, refletindo
as ondas de calor e aumentando o
conforto dentro da edificação.

APLICAÇÕES

ISOLAMENTO DE
TELHADOS
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Colocado no interior do telhado, o
produto garante um rápido e duradouro
melhoramento das condições térmicas
no interior desses ambientes –
mais fresco no verão, impedindo a
transmissão do calor do telhado – e
mais quente no inverno, evitando a sua
dispersão.

ISOLAMENTO DE PAREDES
INTERNAS
O Thermo Reflex garante ótimo
isolamento, evitando complexas e
custosas intervenções na cobertura
externa.

Interno
Telhado

Dados Técnicos
Material

Comprimento do rolo

Largura do rolo

Camadas

Peso

Espessura

Pro 5

PET albuminizado
Algodão em PET

9,81 m

1,53 m

5

0,365 kg/m2

23 mm

Pro 11

PET albuminizado
Algodão em PET

9,81 m

1,53 m

11

0,650 kg/m2

45 mm

Produtos

Parede

SUBCOBERTURA
DIFBAR
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Difbar é uma membrana transpirável composta
de três camadas termossoldadas de tecidos
técnicos especiais, que garantem excelente
respirabilidade ao vapor e, ao mesmo tempo,
formam uma camada impermeável à água
(classe W1).

DIFBAR

DIFBAR 95

1

1

2

2

3

Permeabilidade total de
vapor sD=0,2 m

Impermeável

3

1. Polipropileno TNT
2. Membrana técnica
3. Polipropileno TNT

1. Polipropileno TNT
2. Membrana técnica
3. Polipropileno TNT

Altura

150 cm

Comprimento

50 m

Peso

150 g/m

Resistência longitudinal

2

Altura

150 cm

Comprimento

50 m

Peso

95 g/m2

330 N/5 cm

Resistência longitudinal

200 N/5 cm

Resistência transversal

225 N/5 cm

Resistência transversal

110 N/5 cm

Resistência à unha

175 N

Resistência à unha

175 N

Coluna de resistência à água

W1

A penetração de água

classe W1

sD

0,02

sD

0,02

STARTBAR P
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A membrana Startbar P é inovadora pelo
seu revestimento especial de tecido em
polipropileno (TNT), que torna sua superfície
antiderrapante e facilita a locomoção
sobre o teto, melhorando a segurança dos
trabalhadores na obra.

1
2

Proteção da água

Antiderrapante

3

Resistente ao rasgo

1. TNT polimérico antiaderente
2. Betume
3. Poliéster termossoldado

Prego
Cordão de Bitustick

Altura

100 cm

Comprimento

30 m

Massa por unidade de área

450 g

Resistência longitudinal

300 N/5 cm

Resistência transversal

200 N/5 cm

Alongamento longitudinal

35%

Alongamento transversal

35%

Coluna de resistência à água

W3

ACESSÓRIOS
BU-TYLENE
Esta é uma membrana butílica selante de
alto poder adesivo autoprotegida, com lâmina
metálica de alumínio reforçado.
O Bu-Tylene está disponível nas larguras
de 10 e 15 cm, e adere facilmente a vários
materiais como:

Plástico

Vidro

Metal

Policarbonato

Madeira
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VANTAGENS
Aplicável a frio e grande
estabilidade ao calor

Impermeável e
autosselante

Ótima adesão em
baixas temperaturas

Nenhuma
transmigração de óleos

Não possui solvente
e aceita pintura

Resistente a rasgos,
envelhecimento e aos
raios UV

SOLID FLOOR
O Solid Floor é uma membrana asfáltica
autoadesiva,
totalmente
impermeável,
especialmente
desenvolvida
para
impermeabilização de áreas com risco de
infiltração de água – como águas furtadas de
telhados.

COMPOSIÇÃO

CARACTERÍSTICAS

VANTAGENS

Tecido betuminoso que
se adere perfeitamente
à base de aplicação

Cria uma camada de
separação entre a superfície
e a telha shingle

Proteção com
polipropileno não tecido

Material flexível

Reforçada com
uma fibra de vidro

Resistente às soluções
alcalinas mais comuns

Ótima estabilidade
de forma

Membrana reforçada
com uma fibra de vidro,
garantindo excelente
estabilidade

Aderência perfeita
Protegido por um TNT
de polipropileno

ADESIVO
SAFETY MASTIC
E BITUSTICK
Adesivo betuminoso à prova d’água que
também traz proteção contra o vapor.

AERADORES E
VENTILAÇÃO DE
CUMEEIRA
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Aeradores especiais exclusivos: a máxima
eficiência em ventilação para telhados shingle.

FIXAÇÕES
A fixação das telhas shingle confere alta
resistência às intempéries e extrema
durabilidade. Conheça nossa linha completa
de produtos para fixação.

CHAPA DE OSB
Disponível em:
• 11,1 mm x 1,20 x 2,40 m
• 15,1 mm x 1,20 x 2,40 m

SOLUÇÕES PARA
TELHADO VERDE
Utilizados em edificações com forte apelo
ambiental, os Sistemas de Telhado Verde
da TC Shingle garantem a retenção de
grande parte da carga pluvial, drenando
com eficiência e contribuindo para deixar o
ambiente da residência ainda mais agradável.

VANTAGENS DESTES SISTEMAS
Protegem contra os raios UV,
a variação térmica e a tensão
mecânica

Alimentam os jardins suspensos e
diminuem o peso da estrutura

Reduzem os níveis de poluição
atmosférica e a incidência de ruídos

Valorizam o empreendimento

Constituem uma solução
ecologicamente correta

MAXISTUD
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O Maxistud é uma membrana extrudada, feita a partir da termoformatura de um filme de
polietileno de alta densidade, de espessura 1,05 mm. Este produto é composto por nódulos
cônicos para a reserva de água, além de perfurações na parte superior da membrana – que
permite a drenagem eficiente. Instalado com o relevo virado para baixo, o Maxistud cria um
volume de ar – colaborando para a ventilação ou para a função de anticapilaridade.

VANTAGENS

Eficácia em drenagem
e ventilação

Assegura certa
reserva de água

Atua como barreira de
gases nos terrenos

MAXISTUD NA PRÁTICA

Q DRAIN
Fabricada em monofilamentos tridimensionais de polipropileno (PP) entrelaçados termossoldados,
essa geomembrana é revestida com geotêxtil de polipropileno tecido não tecido. Aliado ao
formato de W e C, isso garante alta resistência química e permite que as funções filtrantes e
drenantes sejam otimizadas.

LAJES PLANAS
IMPERMEABILIZADAS
A TC Shingle também oferece soluções para lajes impermeabilizadas: são mantas
asfálticas com características especialmente desenvolvidas para este tipo de cobertura.

MANTA ASFÁLTICA TEGOLA SAFETY
As Mantas Asfálticas Tegola Safety são certificadas e atendem à norma europeia EN
13707:2004+A2:2009, e possuem desempenho superior aos estabelecidos pela Norma Brasileira
NBR 9952/2014. Disponíveis em rolos de 10 m de comprimento, com espessuras de 3 mm e 4 mm.

CARACTERÍSTICAS:
TEGOLA SAFETY PLUS ELAST SBS

Espessuras

3 e 4 mm

Espessuras

3 e 4 mm

Acabamento

PP (filme/filme)

Acabamento

AP (areia/filme)

Tipo

III

Tipo

III e IV

Classe

B

Classe

A superior

Dimensão

1,00 x 10,00 m

Dimensão

1,00 x 10,00 m

Consumo

0,115 RL/m²

Consumo

0,115 RL/m²

Embalagem

3 mm – 25 Rolos/Pallet
4 mm – 20 Rolos/Pallet

Embalagem

3 mm – 25 Rolos/Pallet
4 mm – 20 Rolos/Pallet
(rolos de 10 m²)

A manta asfáltica com grânulos de basalto da TC Shingle faz a proteção da
impermeabilização sem a necessidade de espessas camadas de argamassa.
Além disso, tem excelente resistência contra raios UV e um efeito estético
superior. As mantas estão disponíveis em cinco cores: Light Grey, Slate Grey,
Red, Brown e Green. Elas atendem à NBR 9952/2014 e se apresentam em
rolos de 8 m de comprimento, com espessura de 4 mm.

CARACTERÍSTICAS:
Espessuras

4 mm

Acabamento

BP (basalto/filme)

Tipo

III superior

Classe

A

Dimensão

1,00 x 8,00 m

Consumo

0,115 RL/m²

Embalagem

4 mm – 25 Rolos/Pallet

MANTA ASFÁLTICA
GRANULADA SAFETY
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TEGOLA SAFETY BASE TR

Rede de vendas:

+ 55 11 5031-8221
contato@tcshingle.com.br
www.tcshingle.com.br

/TCShingle

@tcshingle

TC Shingle

TC Shingle

