VANTAGENS
GARANTIA de FABRICAÇÃO DE 50 ANOS

As TELHAS PERKUS são o único produto nacional que sustenta 50 anos de garantia sobre defeitos
de fabricação, o que é baseado num processo produtivo com alta tecnologia e qualidade nas matérias-primas
utilizadas.

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° Celsius.

ALTA IMPERMEABILIDADE

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.

RASTREABILIDADE DE FABRICAÇÃO

As TELHAS PERKUS são o único produto nacional que possui rastreabilidade por lote, ou seja, é
possível identificar o mês, ano e tonalidade de fabricação, o que permite a identificação de lotes para
reposições ou complementos de obra, bem como garante ao fabricante agilidade nos processos de
atendimento técnico.
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RESISTÊNCIA À GRETAGEM

As TELHAS PERKUS possuem resistência à gretagem, decorrente do perfeito acoplamento entre
a camada de esmalte e o corpo cerâmico da telha.

VARIAÇÃO DE CORES

A variedade de cores das TELHAS PERKUS proporciona flexibilidade e beleza estética, permitindo
a composição de cores variadas e adequação harmoniosa do telhado com o restante do projeto, não havendo
alteração das cores originais durante sua vida útil.

RESISTÊNCIA À SALINIDADE

Devido à alta qualidade do processo produtivo e das matérias-primas utilizadas, as TELHAS
PERKUS possuem uma alta resistência aos fenômenos naturais, como a ação da maresia (resistência à

salinidade) predominante nas regiões litorâneas.

CONFORTO TÉRMICO

Devido à alta compactação e encaixes perfeitos as TELHAS PERKUS tem baixo índice de
condutividade térmica proporcionando excelente conforto térmico onde utilizada, com uma diferença de até
4 graus Celsius em comparação às telhas convencionais de cerâmica e concreto.

BAIXO PESO POR M²

As TELHAS PERKUS possuem baixíssimo peso por m², o que permite que a estrutura do telhado
seja mais leve, com baixos custos, sem necessidade de reforços no madeiramento e facilitando a troca em
coberturas já existentes.

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

Devido ao design, formato, peso e especificações técnicas, as TELHAS PERKUS são de fácil
instalação, agilizando o tempo de construção da obra. Neste aspecto destaca-se o ripamento padrão que
pode ser utilizado e pouca necessidade de fixação das telhas, que conforme a inclinação do telhado pode ser
de uma telha a cada quatro instaladas somente.
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FACILIDADE DE LIMPEZA

O revestimento vítreo por esmaltes de alta qualidade e sinterização, evita o acúmulo e incrustração
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.

ALTA RESISTÊNCIA

Devido à tecnologia do processo produtivo, as TELHAS PERKUS possuem alta resistência à
ruptura, o que significa expansão da vida útil do telhado, facilidade de instalação e manutenção, pois é
possível caminhar normalmente sobre as peças.

ENCAIXES PERFEITOS

Devido ao design e à baixa variação dimensional das TELHAS PERKUS, os 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.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CASAGRANDE REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A, fabricante das TELHAS PERKUS, possui um
corpo técnico especializado, pronto para esclarecer dúvidas, orientar e prestar todo o atendimento
necessário sobre qualquer produto, estando disponível através do e-mail assistec@rcasagrande.com.br ou
pelo telefone (47) 3203-6200.
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