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As telhas em Policarbonato são leves e de fácil aplicação. Oferecem resistência a intempéries, são ideais 
para aplicações de revestimento de efeito estufa e claraboia. Possuem tratamento anti-UV em uma das 
faces e garantia de 10 anos o que lhe confere uma vida útil superior a produtos similares, como: Telha 
de PVC, Fibra de Vidro ou Poliéster. Devido a sua transparência, possibilita grande aproveitamento da 
luz natural proporcionando maior economia de energia elétrica. 

CARACTERÍSTICAS 

Altamente transparente 
Praticamente inquebrável 
Fácil de instalar 
 
PRINCIPAIS APLICAÇÕES 

Coberturas de instalações industriais
Claraboias 
Coberturas de corredores e calçadas 
Piscinas 
Garagens e oficinas 

Coberturas retráteis e toldos 
Áreas de recreação 
Pérgula 
Estufa 
Jardins e Terraços 

 
CORES* 

Azul 
Branca 
Bronze 

Cristal 
Fumê 
Verde 

* sob consulta. 

 

TRANSMISSÃO DE LUZ 

Transmissão de luz 
Cores 

Azul Branca Bronze Cristal Fumê Verde 

Valores aproximados 50% 50% 50% 89% 35% 50% 
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FORMATOS 

Modelo Medida* Desenho 

SINUS 
0,8 x 1260 x 5000 MM 
0,8 x 1260 x 5800 MM 
0,8 x 1260 x 6000 MM 

 

GRECA  0,8 x 1260 x 6000 MM 

 

SINUS INDUSTRIAL 
0,9 x 1110 x 6000 MM 
1,0 x 1110 x 5800 MM 

 

 

Modelo Medida* 

GRECA INDUSTRIAL 0,8 x 1118 x 6000 MM 

Desenho 

 

*Consulte nossos vendedores para medidas exatas. 
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RESISTÊNCIA A IMPACTOS 

O Policarbonato é o termoplástico de maior resistência ao impacto. É cerca de 250 vezes mais resistente 
que o vidro e 30 a 40 vezes mais que o acrílico. No caso de chapas, a resistência ao impacto por queda 
de dardo (ou bola) é a que melhor representa esta propriedade. Neste teste, um dardo de 5lb e diâmetro 
de 25mm, foi deixado cair sobre chapas de vários materiais com 6mm de espessura, os resultados estão 
expressos em libras/pé, que é a quantidade de energia potencial absorvida pelo material. 

 

MANUAL DE INSTALAÇÃO 

As chapas podem ser instaladas sobre estrutura de alumínio, aço ou madeira. É importante que as 
chapas estejam completamente apoiadas e que considere folga para dilatação térmica. A base em que 
a telha ficará apoiada (terças) deve ter no mínimo 5cm para a dilatação térmica. 

DILATAÇÃO TÉRMICA 

É necessária pré-furação das chapas com bitola superior ao diâmetro do parafuso de fixação. Para 
parafusos com diâmetro de 1/4" recomenda-se furar a chapa com diâmetro de 15mm e utilizar arruelas 
com diâmetro de 22mm. 

 
Furo com diâmetro de 15 mm 

 

FURO PARA DILATAÇÃO 

Comprimento telha (m) Comprimento do furo p/ parafuso 1/4”(mm) 

2 9 

4 12 

6 15 

 

Arruela com diâmetro de 22 mmParafuso com diâmetro de 1/4" 
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RAIO MÍNIMO DE CURVATURA 

O raio mínimo de curvatura depende da chapa termoplástica. 

Tipo Raio (m) 

Sinus 4 

Greca 4 

Sinus Industrial 20 

 

MODULAÇÃO 
INSTALAÇÃO-HORIZONTAL 

• A colocação das telhas deve ser feita 
sempre no sentido transversal da queda d´água com 
inclinação mínima de 10%. 

 

• Para telhados com inclinação menor que 
30% recomendamos utilizar espaços de fixação 
máxima de 1260 mm. 

 

• Para telhados com inclinação maior que 
30% ou paredes, recomendamos utilizar espaços de 
fixação de 1400 mm. 

 

• Para espessuras curvas longitudinais a 
chapa permite um raio de curvatura mínimo de 200 
vezes a espessura da chapa. 

 
 

Carga Máxima Permitida (kg/m2) 
Perfil Vãos Centrais Vãos de Extremidade Vãos Curvos 

 1,00 m 1,25 m 1,50 m 1,00 m 1,25 m 1,00 m 1,25 m 
Greca 150 100 75 100 50 135 95 
Sinus 150 100 75 100 50 135 95 
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CUIDADOS NA INSTALAÇÃO 

• Mantenha a embalagem das chapas intactas até o momento da instalação. 

• O local para estocagem das chapas deve ser coberto, seco e bem ventilado. 

• As chapas devem estar apoiadas em superfície plana e limpa para serem cortadas e podendo ser 
usada ferramenta elétrica ou manual. 

• A estrutura que irá acomodar as chapas deve estar limpa. 

• Verifique a estrutura e o distanciamento dos apoios. 

• O corte das telhas pode ser feito utilizando-se serras manuais, elétricas ou de fita. As lâminas 
devem possuir dentes finos com 6 a 8 dentes/cm e as telhas devem estar presas à bancada para evitar 
vibrações. 

• Instale as telhas na direção oposta ao sentido predominante do vento. 
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• Em caso de coberturas mistas a telha de policarbonato deverá ser remontada sobre as telhas 
metálicas. 

 
• Para fixação das chapas devem ser usados parafusos e arruelas com guarnições de Neoprene ou 
EPDM, evitando desta forma o contato direto com a chapa. 

• Para instalações horizontais fixar as chapas uma onda sim e outra não, sempre em onda alta 
utilizando os calços e parafusos apropriados. 

 
 

• Em instalações verticais pode-se fixar as chapas em onda baixa ou alta. 

• As chapas devem ser posicionadas com a fita indicando o lado de proteção UV voltada para o sol. 

• As chapas devem ser manuseadas com cuidado para não encostá-las nos apoios. 

• Nunca ande sobre as telhas, utilize sempre pranchas de apoio. 

• Lembre-se que a furação das chapas deve ser maior que o diâmetro do parafuso. Para parafusos 
com diâmetro de 1/4" recomenda-se furar a chapa com diâmetro de 15mm e utilizar arruelas com 
diâmetro de 22mm. 

• Na fixação evite aperto excessivo nas chapas. 

• Sempre que necessário aplicar silicone não acético. 

• Somente após a conclusão da obra deve ser removida a fita de identificação do lado com proteção 
ultravioleta. 

• É recomendável lavar a cobertura com sabão neutro, água e pano macio sempre que necessário. 
 
 
 
 
 



Revisão 2.2 
07/Junho/2016 

Pág.7/14 
 

 

TELHAS EM POLICARBONATO 
DATASHEET www.vick.com.br 

comercial@vick.com.br 

MONTAGEM EM COBERTURA OU VERTICAL 

Começar aparafusando onde uma chapa se sobrepõe à outra anteriormente instalada. 
Fixas as chapas aos apoios transversais colocando os parafusos no topo das mesmas. 
No caso de montagem vertical, se pode aparafusar no meio das chapas. 
Recomenda-se o uso do espaçador para as chapas termoplásticas. 
Zona (Z1) Topo – Zona (Z2). 
Use pendentes superiores a 10%. 
 

 

 

INSTALAÇÃO-VERTICAL 

Fixação das Telhas pode ser em onda baixa ou alta. Quando for em onda baixa não há necessidade do 
uso de calços. 

 

 

Parafuso auto-brocante e arruela metálica com proteção de Neoprene 
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POSIÇÃO DOS PARAFUSOS NAS CHAPAS 

 
 
SEGURANÇA 

Trabalhar de acordo com os regulamentos de segurança local. 
Não andar sobre as chapas antes ou depois da instalação. 
Usar escadas para caminhar sobre as chapas. 
 

POSIÇÃO 

Começar a montagem das chapas termoplásticas em sentido oposto por começar a montagem das 
chapas termoplásticas em sentido oposto ao vento. 
A junção entre as duas chapas deve estar somente a 100 mm medido a partir do eixo dos parafusos até 
a borda. 
 

CORTE 

Usar uma serra com dentes pequenos para cortar as chapas. 
Para cortar a chapa, deve-se segurar o mais próximo possível de onde será o corte. 
 

MONTAGEM 

RAIO DE CURVATURA A FRIO 

Espessura da chapa: 0,8 mm 
Raio mínimo recomendado: 160 mm 

RECOMENDAÇÕES PARA MONTAGEM 

Não dobrar as chapas no seu manuseio; 
Ao empilhar as chapas, deitá-las na posição horizontal, em local protegido do sol. 
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INSTALAÇÃO 

Para o cálculo das medidas de apoio e fixação, utilizar números múltiplos da largura e/ou do 
comprimento da chapa para economizar chapas e reduzir o tempo de instalação e mão de obra. 

O lado da chapa a ser exposto ao sol (lado anti-UV) é devidamente identificado. 

As chapas podem ser cortadas e furadas com ferramentas comuns (serra circular, tico-tico, serrote fino, 
furadeira, etc). 

No caso de instalações curvas, as chapas são curvadas a frio (obedecer o raio mínimo de curvatura).A 
ondulação das Telhas devem estar orientadas sempre no mesmo sentido do caimento da água. 

As películas de proteção das chapas devem ser mantidas durante a instalação, retire-as apenas nas áreas 
de engastamento. 

Após a instalação, retire a fita que identifica o lado com proteção UV. 

 
RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO 
 
Instalar as chapas com o lado UV para cima e somente depois de instalada, remova as fitas e etiquetas. 
Remover todas as etiquetas ou fitas adesivas expostas ao sol porque pode ser difícil retirá-las com o 
tempo. 
Usar parafusos de 2” para a instalação chapas Grecas e Sinus. 
Usar parafusos de 3” ½ para a instalação das chapas Sinus Industrial. 
Recomenda-se o uso de juntas EPDM de 19 mm de diâmetro para os parafusos de fixação. 
Os parafusos devem estar perpendiculares às chapas. 
Não apertar forte os parafusos, pois podem danificar a vedação EPDM. 
O diâmetro do orifício para os parafusos deve ser entre 3 a 4 mm. 
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PROPRIEDADES 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As chapas onduladas retém 
99,9% de radiação 
ultravioleta, protegendo a 
pele e qualquer coisa que 
esteja sob a cobertura. 

As chapas cristais deixam 
passar 89% da luz visível. 

 

As chapas onduladas 
refletivas bloqueiam as 
radiações infravermelhas 
para diminuir o calor no 
interior da habitação. 
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BOLETIM TÉCNICO – TELHA GRECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

*As informações acima são de responsabilidade do fabricante. 

 

BOLETIM TÉCNICO – TELHA SINUS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Peso teórico por m2 (1mm) 1.346 kg/m2 

Absorción al agua (24 horas a 23°C) 0,36% 

Permeabilidad al agua 2,28g/m2 

 

PROPIEDADES TÉRMICAS  

Punto de ablandamiento 145-150°C 

Temperatura deflectiva bajo peso 135-140°C 

Conductividad Térmica 0,21W/m°C 

Coeficiente de expansión lineal 0,067mm/m/°C 

Rendimiento ante la Temperatura (sin carga)
a largo plazo
a corto plazo

 
-40 a +100°C 
-40 a +130°C 

*As informações acima são de responsabilidade do fabricante. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Peso teórico por m2 (1mm) 1.487 kg/m2 

Absorción al agua (24 horas a 23°C) 0,36% 

Permeabilidad al agua 2,28g/m2 

 

PROPIEDADES TÉRMICAS  

Punto de ablandamiento 145-150°C 

Temperatura deflectiva bajo peso 135-140°C 

Conductividad Térmica 0,21W/m°C 

Coeficiente de expansión lineal 0,067mm/m/°C 

Rendimiento ante la Temperatura (sin carga)
a largo plazo
a corto plazo

 
-40 a +100°C 
-40 a +130°C 
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BOLETIM TÉCNICO – TELHA GRECA INDUSTRIAL 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Peso teórico por m2 (1mm) 1.424 kg/m2 

Absorción al agua (24 horas a 23°C) 0,36% 

Permeabilidad al agua 2,28g/m2 

 

PROPIEDADES TÉRMICAS  

Punto de ablandamiento 145-150°C 

Temperatura deflectiva bajo peso 135-140°C 

Conductividad Térmica 0,21W/m°C 

Coeficiente de expansión lineal 0,067mm/m/°C 

Rendimiento ante la Temperatura (sin carga)
a largo plazo
a corto plazo

 
-40 a +100°C 
-40 a +130°C 

*As informações acima são de responsabilidade do fabricante. 

 

BOLETIM TÉCNICO – TELHA SINUS INDUSTRIAL 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  

Peso teórico por m2 (1mm) 1.410 kg/m2 

Absorción al agua (24 horas a 23°C) 0,36% 

Permeabilidad al agua 2,28g/m2 

 

PROPIEDADES TÉRMICAS  

Punto de ablandamiento 145-150°C 

Temperatura deflectiva bajo peso 135-140°C 

Conductividad Térmica 0,21W/m°C 

Coeficiente de expansión lineal 0,067mm/m/°C 

Rendimiento ante la Temperatura (sin carga)
a largo plazo
a corto plazo

 
-40 a +100°C 
-40 a +130°C 

*As informações acima são de responsabilidade do fabricante. 
 
 



Revisão 2.2 
07/Junho/2016 

Pág.13/14 
 

 

TELHAS EM POLICARBONATO 
DATASHEET www.vick.com.br 

comercial@vick.com.br 

TERMO DE GARANTIA 

La siguiente garantía de Polygal Sud, para su producto CORRUGAL se aplica a láminas corugadas de 
policarbonato transparente, para los siguientes dos puntos, sujeto a las limitaciones y exclusiones 
indicados en este documento.  

A. Transmisión de Luz – Una garantía de 10 años relacionada a las siguientes propiedades: 

Para el periodo de 10 años, el índice amarilamiento, medido de acuerdo con la norma ASTM D 1925-7, 
deberá cambiar menos de 10 delta en comparación con el valor original. 

Para el periodo de 10 años la transmisión de luz, medida de acuerdo con ASTM D 103-7, disminuirá en 
no más que el 10 % en comparación con el valor original. 

B. Rotura por Clima Una - garantía de 10 años relacionada a las siguientes propiedades: 

Para el periodo de 10 años, ninguna rotura ocurirá debido al impacto directo del clima normal contra la 
superficie de la lámina protegida con UV. Las reclamaciones por daño de granizo serán evaluadas usando 
una prueba de simulación de granizo, referencia. EMPA 1368761. Cualquier laminada testeada y que 
permanezca sin romperse por el impacto de granizos artificiales del diámetro de 20 mm, com 
velocidades de impacto superficiales de 21m/s, no será sujeta a ninguna reclamación. 

Condiciones Generales 

1. La fecha de comienzo de esta garantía es la fecha de la compra original y es válida sólo para el 
comprador original. Los demandantes deben proporcionar un recibo que indique la fecha de compra. 

2. Cualquier otro reclamo por daño o pérdida, directa o indirecta, o consiguiente independientemente 
de la causa del daño, es expresamente excluida de esta garantía. 

3. La garantía será válida sólo si la lámina ha sido corectamente almacenada, manipulada, instalada y 
limpiada de acuerdo a las recomendaciones de Polygal Sud. 

4. El Polygal Sud, o su distribuidor oficial, deben ser notificados de cualquier reclamo inmediatamente y 
no más tarde de 28 días después de presentada la fala. El demandante deberá permitr una inspeción al 
sito de instalación antes del retiro de las láminas de su posición original. Además, el Polygal Sud se 
reserva el derecho de investigar independientemente las circunstancias de daño, incluso chequeos com 
el servicio meteorológico local y otros. Las muestras de la lámina deben ser proporcionadas para 
ensayos, de ser solicitado por Polygal Sud. Limitaciones y Exclusiones. 
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5. Esta garantía se aplica sólo a láminas que han sido mantenidas en una condición sin rayaduras y no 
han estado en el contacto con productos químicos, pinturas, pegamentos u otros materiales 
incompatibles. 

6. Esta garantía sólo se aplica a láminas que han sido instaladas con el ado protegido de UV hacia ariba, 
es decir, el lado expuesto a radiación solar y condiciones meteorológicas normales.  

7. Esta garantía no es válida para láminas que han sido termo-formadas o cambiadas de su perfil o estado 
original. 

8. Para que la garantía sea válida, las hojas deben ser instaladas de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante y esto incluye lo siguiente: 

a. El mantenimiento apropiado de la separación entre purlin (costaneras). 

b. Seguimiento completo de las recomendaciones de fijación, evitando el sobre apretamiento de los 
tornilos. 

c. Las láminas deben ser almacenadas bajo una capa opaca todo el tiempo. 

d. El corte, la perforación y la manipulación según lo aconsejado por Polygal Sud. 

e. Detales específicos para instalaciones de curvas. 

f. Toda otra información contenida en etiquetas y publicaciones acerca de las láminas corrugadas de 
Polygal Sud. 

9. En caso de una reclamación de garantía concordada, Polygal Sud se reserva el derecho de suministrar 
nuevas láminas gratuitamente o dar un rembolso al comprador por el precio original de compra de las 
láminas dañadas. Todas las reclamaciones adicionales son excluidas. El procesamiento y los gastos de 
instalación son expresamente excluidos de esta garantía. 

 
NOTA 
Este Boletim Técnico poderá ser alterado sem aviso prévio. 


