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Tegola Canadese S.p.A. - Itália

GRUPO IWIS

TC SHINGLE 
DO BRASIL

UNIDADES 
PELO MUNDO

O Grupo IWIS é uma holding que serve a 
indústria da construção “da fundação ao 
telhado”, com soluções de alta qualidade para 
cobertura, isolamento térmico e acústico, 
ambiental, drenagem, contenção de solo e 
impermeabilização de ambientes externos e 
internos.

A Tegola Canadese S.p.A. – TC Shingle, no 
Brasil – é uma das maiores fabricantes de 
telhas shingle do mundo, além de ser líder de 
vendas na Europa.

No Brasil, a empresa conta com representantes 
e revendas por todo o país, que oferecem 
atendimento exclusivo a fornecedores, 
arquitetos, engenheiros e clientes.

Com 14 fábricas, 11 filiais, distribuidores 
e vendedores em 70 países em todo o 
mundo, podemos contar com uma rede de 
distribuição mundial de produtos e sistemas 
para projetos de construção de pequeno a 
grande porte, buscando continuamente a 
inovação.
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MEIO AMBIENTE
O respeito pelo meio ambiente sempre foi um valor fundamental para a TC Shingle. Desde sua fundação, a empresa garante que o processo de 
fabricação não polui o ar, a água ou o solo, além de colaborar ativamente para a preservação ambiental.

Várias características em nossos produtos são desenvolvidas com o 
Meio Ambiente em vista.

Aproximadamente 50% da energia utilizada no processo de 
produção é feita a partir de recursos renováveis, em 2 fábricas 
fotovoltaicas.

A TC Shingle investe fortemente em inovações benéficas à natureza, 
como telhas fotocatalíticas para redução da poluição e a nova 
geração de produtos isolantes, que garantem melhor performance.

Todos os resíduos do processo de produção são reutilizados pela TC 
Shingle, reduzindo o desperdício.

INOVAÇÕES A SERVIÇO DO MEIO AMBIENTE

PLANTAS DE PRODUÇÃO FOTOVOLTAICAS

PESQUISA & DESENVOLVIMENTO

REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS
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PIGMENTOS

• Dão proteção contra os raios UV.
• Proporcionam acabamento com cores únicas e duráveis.
• São de origem vulcânica, duros e livres de porosidades, além de menos suscetíveis à criação e proliferação de micro-organismos vivos.
• Superior aos grânulos sintéticos e porosos de outras telhas.
• A estrutura dos demais modelos disponíveis no mercado é feita com grânulos sintéticos, suscetíveis às falhas citadas.

• Garantem a adesão das telhas entre si, gerando resistência contra condições climáticas extremas.
• Protegem a telha de rasgos causados pela ação do vento.

ASFALTO

• Garante maleabilidade, adaptabilidade, impermeabilidade e durabilidade.
• Oferece resistência diferenciada à ação dos raios UV, ao contrário de 
telhas com menor gramatura.
• Com alta gramatura, tem origem de primeira linha – marca Tia Juana.

• Coloração permanente, pigmentação inorgânica aplicada por processo cerâmico 
que impede desbotamentos.
• Não sofre com durabilidade restrita, nem exige reaplicação da pigmentação.
• Os principais produtos no mercado, ao contrário de toda a linha TC Shingle, 
utilizam-se de pigmentação orgânica, com durabilidade restrita.

FIBRA DE VIDRO

• Traz resistência mecânica e estabilidade dimensional 
à telha, devido à sua alta gramatura.
• Tem mais qualidade que fibras de menor gramatura, 
de poliéster ou de cartão feltro asfáltico.

PONTOS TERMOADESIVOS

VANTAGENS DAS TELHAS DA TC SHINGLE
Grande portfólio de 
CORES E MODELOS

Adaptação a todos os 
ESTILOS DE COBERTURA

Ideais para qualquer 
TIPO DE CLIMA

Embalagem 
EXTREMAMENTE PRÁTICA

NÃO EXIGE 
MANUTENÇÃO
e peças especiais

FÁCIL TRANSPORTE, 
manuseio e instalação

Aplicação em telhados com 
QUALQUER INCLINAÇÃO

LEVEZA 
para o telhado

IMPERMEABILIZA 
O TELHADO

ADAPTA-SE 
FACILMENTE

MENOS 
TRANSTORNOS 
NO CANTEIRO

RÁPIDA EXECUÇÃO 
DA OBRA

RENOVA A 
ARQUITETURA

POR QUE REFORMAR COM TC SHINGLE?

VANTAGENS

AREIA SILÍCICA

•  Evita a colagem entre telhas no pacote.
•  Facilita o manuseio e a movimentação 
durante a instalação.
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MASTER
COPPO

DETALHE DA TELHA

DADOS TÉCNICOS

Este modelo é inspirado no estilo Coppo, da região de Veneto, na Itália, que recria o efeito 
estético das telhas de cerâmica com todas as vantagens do sistema shingle de cobertura. Seu 
sistema de instalação inovador e patenteado é resultado da longa experiência da TC Shingle em 
telhados em todo o mundo.

CE CE

Certificação EN 544

Fibra de vidro (g/m²) 125

Adesão das faldas Pontos termoadesivos

Peso (kg/m²) 11,7

Superfície por pacote (m²) 2

Dimensões (cm) 100 x 33,7
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MASTER LINE

CORES

DADOS TÉCNICOS

Recrie, com beleza excepcional, coberturas de madeira, ardósia e pedras, a partir da tecnologia 
das telhas shingle de dupla camada. Tenha um telhado com impressionante efeito de relevo, 
realçado por 8 diferentes cores, que permitem uma integração perfeita com o ambiente.

Legno Scandola Verde Pietra Pietra Antica Grigio Pietra BluCotto Antico Ardesia Scura Ardesia Chiara

CE CE

Certificação EN 544

Fibra de vidro (g/m²) 125

Adesão das faldas Pontos termoadesivos 

Peso (kg/m²) 11,7

Superfície por pacote (m²) 2

Dimensões (cm) 100 x 33,7
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CORES

DADOS TÉCNICOS

Rosso Sfumato Verde Sfumato Blu SfumatoMarrone Sfumato Nero Sfumato Grigio Sfumato

GOTHIK
Telhas de formato irregular, com design exclusivo da TC Shingle, que se sobrepõem para permitir 
que você adicione cor e movimento ao seu projeto. Além disso, sua configuração única aumenta 
a proteção e a impermeabilização da cobertura.

CE CE

Certificação EN 544

Fibra de vidro (g/m²) 125

Adesão das faldas Pontos termoadesivos 

Peso (kg/m²) 9

Superfície por pacote (m²) 3,45

Dimensões (cm) 100 x 33,7
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CORES

DADOS TÉCNICOS

Um padrão elegante de hexágonos que se conectam, formando um efeito atrativo com 
tonalidades tridimensionais. Suas camadas adesivas melhoram a aderência, aumentando a 
impermeabilização do telhado.

Rosso Sfumato Verde Sfumato Blu SfumatoMarrone Sfumato Nero Grigio Sfumato

MOSAIK

CE CE

Certificação EN 544

Fibra de vidro (g/m²) 125

Adesão das faldas Pontos termoadesivos 

Peso (kg/m²) 9

Superfície por pacote (m²) 3,45

Dimensões (cm) 100 x 33,7
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CORES

DADOS TÉCNICOS

Rosso Europa

LIBERTY
Oferecemos telhas shingle inspiradas na liberdade, trazendo variedade ao estilo da cobertura. Tenha, 
no seu projeto, um excelente efeito estético, com criatividade na forma e nas cores.

CE CE

Certificação EN 544

Fibra de vidro (g/m²) 125

Adesão das faldas Pontos termoadesivos 

Peso (kg/m²) 10,7

Superfície por pacote (m²) 3,05

Dimensões (cm) 100 x 34
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Nero Sfumato
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Blu Sfumato Nero SfumatoVerde

CORES DADOS TÉCNICOS

Estilo, maior resistência do mercado (com mais fibra de vidro estruturante), elevada vida útil e 
excelente adaptação cromática no telhado. Esses são os principais diferenciais desta telha de 
formato retangular, que ainda dispõe de uma variedade de cores incríveis.

Rosso Unito Rosso Europa

Grigio Chiaro

Rosso Sfumato Rosso Spagna

RECTANGULAR

CE CE

Certificação EN 544

Fibra de vidro (g/m²) 125

Adesão das faldas Pontos termoadesivos 

Peso (kg/m²) 10,70

Superfície por pacote (m²) 3,05

Dimensões (cm) 100 x 34
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Grigio ScuroTesta di Moro ArdesiaNero

Marrone Sfumato
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CORES

DADOS TÉCNICOS

TRADITIONAL
Flexível e adaptável a qualquer forma arquitetônica, a telha Traditional traz um acabamento 
perfeito para a cobertura. Esse modelo é muito apreciado na arquitetura alemã e seu desenho 
é inspirado em escamas, o que cria uma agradável e suave impressão de movimento, e é 
realçado pela ampla variedade de cores.

CE CE

Certificação EN 544

Fibra de vidro (g/m²) 125

Adesão das faldas Pontos termoadesivos 

Peso (kg/m²) 10,70

Superfície por pacote (m²) 3,05

Dimensões (cm) 100 x 34
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Rosso Unito

PREMIUM

Nero Verde Blu SfumatoRosso Sfumato Marrone Sfumato
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TEGOSOLAR®

TEGOSOLAR®

*Testada com granizo de 25 mm de diâmetro a uma velocidade de 23 m/s.

VANTAGENS

Inovadora telha fotovoltaica que se integra à arquitetura. Além de representar uma aplicação testada 
e aprovada, fornece proteção contra a água e produz eletricidade a partir de fontes renováveis.

Projetada e patenteada pela Tegola Canadese, a Tegosolar® se encaixa perfeitamente em telhados 
shingle com qualquer inclinação, resultando em excelente efeito estético.

TELHA FOTOVOLTAICA

Permite que se ande sobre 
o sistema, facilitando a 
inspeção e a manutenção

Tem superfície autolimpante, 
graças à utilização de ETFE no 
lado externo

É parte integrante do telhado 
e não pode ser removida 
forçadamente por estranhos

Durável, resistente ao granizo*

Leve, fácil de transportar e instalar

Fácil de instalar, tanto com 
fixação mecânica quanto térmica

Não gera reflexos

Aplicada de forma aderente ao 
telhado, evitando carga de vento

Não contém vidro de proteção, 
que é sujeito a quebra
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VANTAGENS

AR Blue AR Green AR Grey

Poluentes em contato com ACTI ROOF Raios solares ativam TiO2, que permite a 
oxidação do smog de NOx em compostos 
inócuos de NO3-

A chuva remove os sais do telhado

Transforma poluentes em 
sais não tóxicos

Reduz a presença de bactérias e 
algas que podem estar presentes 
em determinados casos

Apresenta propriedades 
antifúngicas

Impede a permanência de sujeira 
no telhado, graças à presença de 
grânulos hidrofóbicos

POEIRA SOL CHUVA

TELHAS SHINGLE 

ACTI ROOF
As telhas shingle ACTI ROOF contêm grânulos especiais fotocatalíticos, cobertos com dióxido 
de titânio (TiO2). A substância é ativada pela radiação ultravioleta do sol e provoca um processo 
de oxidação, transformando os poluentes (NO, NOx, CO etc.) que entram em contato com a 
superfície do telhado em sais não tóxicos (nitratos e carbonatos). Estes são retirados do telhado 
pela água da chuva, com concentrações médias muito menores do que os limites impostos pela 
lei para água potável. Além de suas características impermeáveis e estéticas, ACTI ROOF possui 
outros benefícios:
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PRODUTOSCom um amplo portfólio, a TC Shingle oferece produtos sofisticados e eficazes para todas as 
etapas da obra, fornecendo não só as telhas, mas também acessórios complementares, de 
impermeabilização e isolamento.

Modelos de cobre (linha Prestige) 
ou alumínio (linha Prestige Ultimetal) 
que trazem sofisticação e requinte a 
qualquer telhado.

• Compact

METAL LINE

Painel isolante em poliestireno extrudado que permite 
um baixo coeficiente de condutividade térmica.

TEGOTHERM XPS

• Compact • Elite • Traditional

PRESTIGE PRESTIGE ULTIMETAL

As mantas asfálticas SAFETY são feitas com três tipos 
diferentes de compostos, que levam em conta os requisitos 
de aplicação, alterações térmicas e durabilidade.

IMPERMEABILIZAÇÃO 
E VEDAÇÃO

Excelente 
performance

Mínima absorção 
de água

Resistência à 
compressão

Leve e de fácil 
manuseio

Estabilidade 
dimensional

Reciclável

VANTAGENS
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ACESSÓRIOSCom um amplo portfólio de soluções, a TC Shingle está presente em todas as etapas do projeto 
de cobertura. Conheça alguns de nossos produtos:

THERMO REFLEX
Material isolante multicamadas, que torna-se o refletor ideal para aplicações em telhados e 
paredes. Além disso, é 100% impermeável à água, atóxico, não irritante e não sofre alterações 
com o decorrer do tempo, garantindo igual rendimento, mesmo depois de dezenas de anos. O 
melhor isolante térmico multicamadas do mercado.

Startbar P
A MELHOR subcobertura para shingle do mercado, 
a única com TNT polimérico antiaderente, betume e 
poliéster termossoldado.

Zenith
Seis diferentes tamanhos, dois 
tipos de vidros duplos e de 
esquadrias que se adaptam 
tanto para telhados planos 
(shingle) como ondulados. 

Claraboia EASY
Disponível em dois tamanhos 
e adaptável a qualquer tipo de 
telhado inclinado. 

LINHA COMPLETA DE JANELAS PARA TELHADOS

Solid Floor
A melhor e mais resistente 
solução para água furtada.

Aerador especial e 
ventilação de cumeeira

Adesivo Safety Mastic 
e Bitustick

ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS

Fita butílica 
Bu-tylene

Difbar
Membranas Respiráveis

Difbar é uma membrana hidrófuga composta de três camadas 
termossoldadas de tecidos técnicos especiais, que garantem excelente 
controle de vapor na face interna e ao mesmo tempo garantem total 
impermeabilidade na sua face externa. Também formam uma camada 
impermeável à água (classe W1). O Difbar é ideal para telhados e 
sistemas de construção a seco.

Membranas que proporcionam excelente impermeabilidade à água e 
que facilitam a locomoção sobre o teto, melhorando a segurança dos 
trabalhadores na obra.

MEMBRANA RESPIRÁVEL SUBCOBERTURA PARA SHINGLE

Permeabilidade total 
de vapor sD=0,2 m 
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TC Shingle do Brasil
Rua Loefgren, 930 - Vila Clementino 
São Paulo - SP

IWIS Group Company
Via dell’Industria, 21 - 31029
Vittorio Veneto (TV) - Italy

NÓS CUIDAMOS DO MEIO AMBIENTE
A TC Shingle garante que o processo de fabricação 
não polui o ar, a água ou o solo.

A Tegola Canadese S.p.A. – TC Shingle, no Brasil – é uma das 
maiores fabricantes de telhas shingle do mundo, além de ser líder 
de vendas na Europa.

No Brasil, a empresa conta com representantes e revendas por 
todo o país, que oferecem atendimento exclusivo a fornecedores, 
arquitetos, engenheiros e clientes.


