
MK90 
Geometria:

Aplicações

A MK90 é uma telha autoportante, de aço galvanizado, destinada a coberturas e fechamentos laterais. Pela sua 

aparência, resistência e praticidade, a MK90 pode ser aplicada em diversos tipos de edificações industriais, 

comerciais, agrícolas, shopping centers, laboratórios farmacêuticos, alojamentos e habitações em geral, inclusive 

populares etc.

Cobertura e Fechamento autoportantes 

Benefícios

- Por ser autoportante, a MK90 dispensa grande parte da estrutura de sustentação comum de telhados e fechamentos. 

- É fornecida nas medidas determinadas em projeto, evitando o corte no local da montagem, o que reduz as perdas, 

mantém a qualidade do material, conferindo à montagem mais rapidez e economia.

- Possui acessórios padronizados para facilitar e dar um bom acabamento à montagem.

Sobrecargas: De modo geral, a carga nas telhas de cobertura e fechamento é definida pela pressão do vento no local. A grande 

resistência permite que a MK90 suporte elevadas sobrecargas. 

Caimento: A MK90 pode ser instalada em coberturas com o caimento mínimo de até 3%.

Comprimento: Por ser perfilada de forma contínua, a MK90 pode ser fabricada em comprimento adequado ao projeto. Em geral, é 

fornecida em comprimento de até 12 m, para facilitar o transporte e o manuseio. 

Fixação: A fixação das telhas nos apoios e a ligação longitudinal entre as telhas é feita com parafusos auto perfurantes, com 

revestimento Ecoseal, arruelas de aço e de  EPDM.

Características

Terça metálica

Fixar com parafusos auto-perfurantes PB 12 - 3/4" TCP3

Costura: 
Parafusos auto-perfurantes PB 1/4" - 14x7/8" TCP1 e fita de vedação
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100% GREEN. GALVANIZADO. RECICLÁVEL. REAPROVEITÁVEL.
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Especificações

Notas:

1) É de responsabilidade do projetista adotar os coeficientes de segurança de acordo com a norma de seu uso.

2) Valores dimensionados para sobrecargas inferiores a 60 kgf/m² devem ser evitados, os mesmos estão destacados em vermelho.

3) Flecha máxima: L/120

4) Na cobertura, as nervuras estão na parte externa e, no fechamento, na parte interna: 

Espessura 0,65 mm

Peso Próprio
6,49 (Kg/m)

7,21 (Kg/m²)

 Carga   Carga  

Cobertura Fechamento

A MK90 é produzida em aço, espessura de 0,65 mm, galvanizado 275 g/m², com revestimento pré-pintado cor branco 

RAL 9003 em uma face e monobacker cinza na oposta. 


