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Impermeável, não fissurável pelo gelo, 
insensível aos novos testes de desem-
penho climático (EN494), desafia com 

sucesso o granizo (Acta EMPA Nr. 
144,410).

A notável propriedade de enfraqueci-
mento acústico do material favorece 
um bom conforto de utilização, muito 
apreciado em vários domínios.

Mais leve, (13kg/m2) permite uma 
melhor qualidade de manutenção e de 
montagem, sempre beneficiando duma 

notável solidez e resistência aos 
choques.

Graças á sua permeabilidade aos 
vapores de água e ao seu grau de 
isolação térmica, o material em 
fibrocimento apresenta uma importante 

capacidade em neutralizar as conden-
sações e evacuar a humidade existente.

Inerte aos processos fermentativos, 
não teme os agentes microbianos 
vegetais e animais.

Em conjunto com as cimenteiras, 
encontramos uma preparação mais 
resistente face a um meio ambiente 

cada vez mais agressivo, nomeada-
mente por causa dos sulfates e das 

chuvas ácidas.

Requisito essencial ao nível das 
diretivas europeias, a incombustibili-
dade é sempre um ponto forte.

Não temendo os fenómenos da 
oxidação, não é perfurável pela 
eletrólise em caso de vizinhança com 
cabos de alta tensão. 
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PERFIL EUROPA

       

1,25 60 17 1020 1,38 

1,53 60 21 1260 1,68 

1,60 60 22 1320 1,76 

1,80 60 22,5 1350 1,98 

1,90 60 24 1440 2,09 

2,00 60 25 1500 2,20 

2,20 60 29 1740 2,42 

2,50 60 35 2100 2,75 

3,00 50 44 2200 3,30 

PERFIL SUBTELHA 230

     

1,25 60 16 983 1,21 
1,53 60 20 1203 1,47 
1,60 60 21 1259 1,54 
1,80 60 24 1416 1,74 

1,90 60 25 1495 1,83 
2,00 60 26 1573 1,93 
2,20 60 29 1731 2,12 
2,50 60 33 1967 2,41 
3,00 50 39 1967 2,89 

*Valor de referência 









A chapa ondulada perfil Europa tem seis ondas e 
meia e seis milímetros de espessura. A altura da 
onda é de 57mm, o passo é de 177mm e é 
fabricada nas seguintes medidas.

As chapas de perfil europa da Fibrolite EN 494:2004.

A chapa de perfil Europa da Fibrolite, devido ao seu superior momento de inércia, tem a vantagem de ser aplicada num vão livre 
(entre madres) de 1,60m o que vai permitir a utilização corrente da chapa de 1,80m. Este facto vai dar lugar a uma diminuição do 
número de madres de apoio e correspondentemente economia na estrutura.
Como chapa de fibrocimento que é, a chapa perfil Europa da Fibrolite apresenta todas as vantagens inerentes ao próprio material:

- Rapidez e economia na colocação
- Durabilidade e impermeabilidade
- Incombustibilidade
- Execução de telhados de pequena inclinação
- Utilização de estruturas mais leves
- Perfeito acabamento
- Não necessita da conservação

A Chapa Subtelha 230 é uma solução de suporte 
para a telha cerâmica curva de boca compreendida 
entre os 18 e 22 centímetros.
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O fibrocimento é constituído por três principais componentes: PVA, Cimento e Água.

O PVA e o Cimento são diluídos em água em percentagens muito precisas, por intermédio de cilindros filtrantes – formados por 
uma rede de malha pequena – retira-se uma grande parte da mistura e transfere-se o produto obtido para um feltro se fim. Este 
feltro ao passar sobre umas caixas de vazio, elimina mais água, ficando a película formada com uns 30 a 35% DE HUMIDADE.

Esta película é transportada pelo mesmo feltro para um cilindro formador/recolhedor onde, com uma pressão elevada, se 
consegue “colar” cada película sobre a anterior e se consegue uma última eliminação de água, ficando o “produto” com uma 
humidade inferior a 22%, de modo a que a relação água/cimento seja menor ou igual a 04.

Quando, por sobreposição de películas se atinge a espessura desejada, o “produto” separa-se do cilindro. O tempo transcor-
rido desde a mistura do Cimento e do PVA com a Água é pequeno, para que o “produto”  esteja em condições de ser moldado.

Este “produto”, colocado mecanicamente sobre moldes, e submetido a adequado tratamento hidrotérmico, converte-se nos 
produtos de fibrocimento que conhecemos.

Carga de rotura **
Resistência à água **
Calor / Chuva *
Impermeabilidade à água
Resistência à imersão / secagem **
Resistência ao gelo / degelo **

4780 N/m
RL 0.88
Após ensaios não foram observadas fissuras, delaminações ou outro tipo de defeitos.
Após o ensaio não foi observada a formação de gotas de água na superfície dos provetes.
RL 0.83
RL 0.78
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ACESSÓRIOS

Cumeeira Móvel Europa Cumeeira Fixa Europa

Cumeeira com Ventilação

Peça Lima

Remate Cornija

Remate de Topo

Cumeeira Shed

Cumeeira com Aba de Recortar 

Chapa com Claraboia Chapa com Saída

Chapéu Chinês

Remate Circular
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INFORMAÇÃO TÉCNICA DE DESMONTAGEM

 COBERTURAS CONTENDO AMIANTO

A desmontagem deverá responder a todas as normas de segurança, conforme decreto de lei 266/2007, afim 
de acautelar a segurança dos trabalhadores, saúde e ambiente .
Para tal, será necessário a autorização do ACT, que através do plano elaborado pelo nosso técnico de segu-
rança aprovará a desmontagem efectuada pelos técnicos da Fibrolite com formação específica relativa à 
actividade com amianto e detentores do alvará 

As medidas das chapas deverão ser superiores às do vão, garantindo uma sobreposição de 140 ou 200mm conforme a inclina-
ção, levando complemento de estanquicidade para o caso das menores inclinações (conforme fig.1)
O sentido da montagem das chapas será feito contrário aos ventos dominantes (conforme fig.2)
A fim de evitar o encontro de quatro espessuras das chapas nas sobreposições, será feito um corte em diagonal com o mesmo 
comprimento da sobreposição (conforme fig.3)
Por regra levará duas fixações no beiral, e uma nas restantes fiadas, sendo aplicadas na onda alta.
A mesma será feita com distância mínima de 50mm em relação à madre de apoio (conforme fig.1)

•

•
•

•
•
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