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• Realize sempre a manutenção do telhado da sua obra com segurança e eficiência, atento a todos os detalhes que 
podem danificá-lo: Para se locomover, use tábuas apoiadas sobre a estrutura do telhado, observe com atenção 
telhas e fixações danificadas, borrachas ressecadas, calhas entupidas, etc.

INSPEÇÃO E LIMPEZA DE 
COBERTURAS TRANSLÚCIDAS

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA? 
ENTRE EM CONTATO CONOSCO!

• As telhas translúcidas devem ser inspecionadas anualmente como parte do programa de inspeção da obra. 
É natural que se acumulem detritos em telhados, portanto devem ser verificados possíveis danos, ou se há fixações soltas. 

• Telhas danificadas e fixações soltas devem ser substituídas assim que possível de acordo com a especificação original. 

• O uso dos procedimentos e técnicas de limpeza corretos ajudam a prolongar a vida útil das telhas, a sua aparência 
e principalmente a manter os níveis de iluminação otimizados na edificação.

• Telhas translúcidas devem ser limpas com água, detergente neutro e um pano macio ou esponja, é aconselhável enxaguar 
com água morna ou limpador a vapor para amolecer a sujeira. 

• Não esfregue com instrumentos abrasivos como escovas ou espátulas, pois estes objetos podem marcar 
e danificar a superfície das telhas. 

• Não utilize solventes ou diluentes e produtos de limpeza alcalinos. 

• É necessário ter cuidado ao usar jato de água e lavadoras de alta pressão, pois podem soltar a vedação. 
Utilize no máximo 100 bar ou 1450 psi de pressão e é aconselhável testar em uma pequena peça de amostra antes. 

• O tempo de limpeza das telhas translúcidas pode variar de região e ambiente em que estão instaladas. 
Recomenda-se a limpeza a cada 18 meses para manter os níveis de luminosidade. 

• Procedimentos de limpeza incorretos, que danifiquem a peça, anulam automaticamente todas as garantias.
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 NOSSOS PRODUTOS

TELHAS 
TRANSLÚCIDAS

DOMUS CONTÍNUO 
TERMOPLAN®

RESISTENTE 
ÀS CHAMAS #RC

SISTEMA DE 
VENTILAÇÃO / 
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