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Telha de PVC Plan Madex 

Ficha Técnica  
DESCRIÇÃO 

A Telha de PVC Plan Madex é um produto de altíssima qualidade e resistência, fabricada a partir de formulações de PVC e 
modificador acrílico em chapas de dupla camada, aditivadas com protetores de UV (Proteção Ultravioleta) e modificadores de 

impacto. Tem em sua camada externa a aplicação de ASA (Elastómero acrílico) o que proporciona maior durabilidade da cor, 
baixa propagação do fogo e alta resistência por longos anos 
 

CERTIFICAÇÃO 
A Telha de PVC Plan atende aos requisitos de produto da Norma Técnica Brasileira ABNT NBR: 15.575 

  
INDICAÇÕES 

Produto recomendado para qualquer tipo de cobertura, principalmente residenciais e industriais  
 

DECLIVIDADE  
Para coberturas em uma ou duas águas, mínima de 15% 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

                                                       PEÇAS COMPLEMENTARES 
Cumeeira central, Cumeeira central articulada, Cumeeira lateral lisa, Cumeeira espigão articulada, Fechamento de cumeeira  

 
PEÇAS PARA FIXAÇÃO E VEDAÇÃO 

Kit de Fixação e Vedação Madex (Medida 3 ½”) 
 

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM 
Empilhamento máximo de 100 telhas, sobre pallet 
 

ATENÇÃO 
Sempre seguir as orientações do manual de instalação, ficha técnica e manual de instalação disponíveis em nossa página 
www.madex.ind.br para download 
Nunca utilize pregos para fixar as Telhas de PVC Madex, use somente o Kit de fixação e vedação fabricados pela Madex, eles 
asseguram a estanqueidade do telhado 
Na ocasião da instalação utilizar equipamentos de proteção como capacete, óculos, luvas, cinto tipo paraquedas e botas. Caso 
telhado esteja molhado, evitar subir no mesmo. Sempre andar em cima das tábuas, nunca em cima das Telhas de PVC Madex 

A novidade em Telhas de PVC 

que vai surpreender sua 

Construção 
 

http://www.madex.ind.br/
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Cumeeira Central Articulada de PVC Madex                                                           Capa Lateral de PVC Madex 

Cumeeira  Triangular de PVC Madex                                                                              Parafuso e Kit Vedaçao  Madex 

 

 

Fechamento de Cumeeira de PVC Madex                                                                   Telha de PVC Plan  Madex 
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