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1 – OBJETÍVO
Este projeto fixa as condições exigíveis para a aceitação de telhas planas de encaixes,
modelo Telhas Francesas, destinadas à execução de telhados de edificações.
2 – APLICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Este procedimento aplica-se ao setor da Qualidade e sua responsabilidade de execução é
do laboratório interno de controle
3 - REFERÊNCIAS
Este projeto de modelo de telha baseia-se na ABNT NBR 15.310:2009 – Componentes
Cerâmicos – Telhas – Terminologia, Requisitos e Métodos de Ensaio.
Norma ISO 9001:2008
4 – DEFINIÇÕES
4.1 – Telha – componente destinado à montagem de cobertura que estanque a água, de
aplicação descontínua
4.2 - Área da telha – produto do comprimento nominal pela largura nominal, expresso em
metros quadrados (m2).
4.3 – Furo de amarração – abertura que permite a fixação da telha nos apoios.
4.4 – Pino ou pé de apoio – saliência na parte inferior da telha, que impede o deslocamento
longitudinal da mesma sobre o apoio.
4.5 – Dimensão nominal (dimensão de fabricação) dimensão indicada pelo fabricante para
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largura, comprimento e posição do pino ou furo de amarração.
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4.6 – Dimensão efetiva – dimensão medida de largura, comprimento e posição do pino ou
furo de amarração.
4.7 – Dimensão efetiva da posição do pino ou furo de amarração – Distância medida
entre a face interna do pino ou borda do furo e a extremidade final da telha no sentido
longitudinal.
4.8 – Rendimento médio da telha (Rm) – numero médio de telhas por metro quadrado (t/
m2).
4.9 – Galga mínima (Gmin)– Atributo de relação entre as telhas, considerando a situação
de afastamento mínimo entre elas.
4.10 – Altura do pino – dimensão medida entre o plano de apoio da telha e o topo do pino.
4.11 –Tolerância (T) – é a diferença permitida entre a dimensão efetiva e a dimensão
nominal.
4 -12 - Distancia do pino ou furo de amarração (Lp) - distancia da face externa do pino ou
borda do furo de amarração.
4.13 – Absorção de Água – quociente entre a massa de água absorvida pelo corpo de
prova saturado em água e a massa da telha.
4,14 – Carga de ruptura à flexão simples – carga que a telha resiste no ensaio de flexão
simples – flexão em três pontos – estando submetida a uma carga parcialmente distribuída.
4.15 – Gotejamento – precipitação de gotas de água formadas sob a telha.
4.16 - Impermeabilidade – capacidade que a telha possui de resistir a passagem de agua
durante um certo período de tempo.
4.17 – Planaridade - flecha máxima medida em um dos vértices de uma telha estando os
três pontos apoiados em um mesmo plano horizontal.
4.18 – Sonoridade – apresenta som semelhante ao metálico quando suspensa por uma
extremidade.
Obs.: Esta telha enquadra-se no tipo: TELHA PLANAS DE ENCAIXE. (FRANCESAS)
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5 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
5.1 IDENTIFICAÇÃO
A telha cerâmica deve trazer obrigatoriamente, gravado em relevo ou reentrância, com
caracteres de no mínimo 5 mm de altura, sem que prejudique o seu uso, as seguintes
informações.
a) Identificação do fabricante, do município e do estado da federação;
b) Modelo da telha;
c) Rendimento médio (Rm) da telha, expresso em telhas por m² com uma casa decimal,
sendo obrigatória à gravação T/m².
d) Dimensões na seqüência: largura de fabricação (L) x comprimento de fabricação (C )
x posição do pino ou furo de amarração (Lp), expressos em centímetros.
e) Galga media (Gmin), expressa em centímetros (cm) com uma casa decimal, sendo
obrigatória à gravação da grandeza Gmin.
Obs.: Uso da empresa para Rastreabilidade do produto (Lote) é a data de Fabricação.
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5.2 CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS
ITEM

REFERÊNCIA

TOLERANCIA

Comprimento

395 mm

387 a 402 mm

Largura
(L1)

219 mm

215 a 223 mm

Posição do Pino
(Lp)

365mm

358 a 372 mm

Altura do Pino
(Hp)

≥7,0 mm

---

Rendimento Médio
Galga Mínima

16,4 T/m²
310 mm

15,8 a 17,0
---

FOTO

5.3 REQUISITOS ESPECÍFICOS
5.3.1 Massa
A massa seca da telha Francesa é de 2.600Kg e não deve ser superior a 6% do valor
estabelecido no projeto de telha.
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5.3.2 Tolerância Dimensional
A tolerância de dimensões admitida é de + 2% para as dimensões de fabricação da largura
(L), do comprimento de fabricação © e da posição do pino (Lp).
Para telhas prensadas, opino deve ter altura mínima (Hp) de 7 mm.
A tolerância admitida para o valor do rendimento médio (Rm) é de + 4%.
5.3.3 Absorção de água
O limite Maximo admissível é de 20%.
5.3.4 Impermeabilidade
Quando submetida ao ensaio para verificação da impermeabilidade, a telha não deve
apresentar vazamentos ou formação de gotas em sua face inferior, sendo, porem, tolerado o
aparecimento de manchas de umidade.
5.3.5 Carga de ruptura a flexão
A carga de ruptura à flexão não deve ser inferior a 1.300 N ou 130 Kgf..
5.3.6 Declividade
Para elaboração deste projeto de telha, a declividade deve ser no mínimo de 35%.

5.3.6.1
5.3.6.2
5.3.6.3
5.3.6.4
5.3.6.5
5.3.6.6
5.3.6.7
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Inclinação para vão de 3,0m...................................................... 35%
Inclinação para vão de 4,0m...................................................... 37%
Inclinação para vão de 5,0m...................................................... 39%
Inclinação para vão de 6,0m...................................................... 41%
Inclinação para vão de 7,0m...................................................... 43%
Inclinação para vão de 8,0m...................................................... 45%
Inclinação para vão de 9,0m...................................................... 47%

6 ANEXOS
Não aplicável
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