
28/06/2018

1

No mundo:
 Considerada uma das 100 industrias 

mais importantes do mundo.
 Opera em 68 países. 
 Mais de 80% das vendas 

são voltadas ao mercado
de construção civil.

No Brasil:
 No Brasil a Saint Gobain está 

presente a 80 anos.
 Com uma equipe de 17.000 mil 

funcionários diretos e indiretos.

Saint Gobain 

Saint – Gobain - Brasilit

Brasilit 

Depósitos 

Fábricas 

Produtos:
 Telhas de Fibrocimento (Tecnologia CRFS)
 Placas Cimentícias
 Caixas de Polietileno
 Telhas Metálicas
 Fio de Polipropileno

Eng. Fabiana Dias
Coord. Técnica Comercial
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TELHAS TOPCOMFORT

Telhas Telhas TopComfortTopComfort

A Brasilit desenvolveu a primeira telha de fibrocimento com
propriedades térmicas.

A Telha TopComfort é fabricada com a exclusiva Tecnologia de
Camada Multifuncional, a camada externa é pigmentada com
cimento branco e Dióxido de Titânio (TiO2).

Já fornecida na cor branca, as Telhas TopComfort são capazes
de reduzir a temperatura interna do ambiente em até 4ºC.

A Radiação do telhado é responsável por 70% do calor interno de uma edificação.

Radiação 
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Telhados Brancos podem também ser chamados de Telhados Sustentáveis, pois ajudam no conforto térmico das obras, aumentando a 
eficiência energética dos ambientes 

Fonte: Cool roof compedium – Reducing Urban heat Island

Sustentabilidade e Telhados Brancos

Telhados Tradicionais

Telhados  Brancos

Refletância: Proporção entre o fluxo de radiação incidente e o refletido.

Emitância : Energia emitida por um corpo, varia em função do material

Obs.: Foram utilizadas Lâmpadas
Infravermelhas de 250W a 20-25cm da
superfície da telha.
No centro da telha, a radiação recebida
devida a lâmpada é bem + alta que a
recebida por radiação solar, por isso,
temos temperaturas altas.

Comparativos 
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TELHAS TOPCOMFORT

Aplicações  Aplicações  

Benefícios: 

 Melhor Conversão Alimentar
 Diminuição do stress do animal
 Diminuição do índice de mortalidade
 Maior alojamento de animais/m²
 Maior resistência ao ataque de gases, 

como amônia.

Agronegócio
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Segmentos Trabalhados

OBRIGADA!OBRIGADA!OBRIGADA!OBRIGADA!


