
Aplicações:

Telhados cerâmicos novos. Telhados cerâmicos existentes.

Subcoberturas novas ou existentes - abaixo de telhados residenciais e industriais, pisos 
e dutos de ar condicionado. Thermo-Foil-E Espuma deve ser instalado com distância 
de no mínimo 2cm das superfícies quentes, para criação de câmara de ar adequada. 
Sobreposições devem ser de 10cm.

Apresentação:
Contém 1 rolo de
Thermo-Foil-E Espuma tipo:

Tamanhos:
10m2 - 1m x 10m

Ambos, com a opção do tipo “SS” - sobre-
posição soldável, que traz o alumínio de uma 
face deslocado 10 cm, para ser soldado por 
jato de ar quente à manta vizinha.

20m2 - 1m x 20m
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Instalação em telhados 
cerâmicos:

Manta Recaibro
(Ripa)

Caibro

Ripa

Ripa

Caibro

1- Esticar e fixar Thermo-Foil-E 
Espuma sobre cada caibro, pregando 
o recaibro sobre a manta. 

3- Sobrepor 10 cm. Cobrir com as 
telhas como se procede normalmente.

2- Pregar as ripas sobre o recaibro.

Recaibro
(Ripa)

• Economiza energia de ar 
condicionado ou aquecimento.

• Resistente ao rasgo.

• Protege contra infiltrações 
e goteiras nos telhados.

• Durável.

Vantagens: 

• Impede a saída do calor, 
nos dias frios.

• Impede a entrada de até 
95% do calor proveniente da 
cobertura.

• Mais polido e brilhante.

• Alumínio reflete o calor 
radiante.

• Fácil de instalar.Telhados de fibro-cimento novos. Galpões novos ou existentes.

Thermo-Foil-E Espuma é uma manta de isolamento, composta por folha de alumínio puro polido em uma ou 
ambas as faces, isoladas por laminado de polietileno de baixa densidade que impedem a condução de calor.

Isolante Térmico e 
Impermeabilizante de 
Alumínio Puro com
Manta de Espuma

1 face de alumínio

2 faces de alumínio
Nas espessuras: 5, 10, 15 e 20 mm

Validade indeterminada
Ver data de fabricação na
etiqueta do código de barras
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