
� Garante proteção contra
goteiras e chuva de vento

� Solução para telhados com
baixa inclinação

� Reflete 95% do calor do 
telhado

� Retém o calor da casa
no frio

Multifoil Multifoil –– Manta térmica de subcoberturaManta térmica de subcobertura

1- Desenrole a manta sobre os caibros, estendendo po r toda a 
superfície do telhado. Quando for utilizado 1 face é  

recomendável instalar o alumínio voltado para baixo , para dentro 
da casa, para não ofuscar o instalador e proteger o  alumínio do  

acúmulo de poeira e também evitar danos e aranhões ao 
alumínio que são ocasionados pela instalação.

Atenção: Cuidado para não arrastar o material, pois , isso poderá 
prejudicar o tecido, desta forma, não entra dentro da garantia.

2- Fixe a manta com pregos, prendendo-o sobre os cai bros do 
telhado. 



4- Utilize fita adesiva para fixá-la nas sobreposiçõe s. Recomenda-
se uma sobreposição de 

10 cm.

3- Repita a operação, fixando a manta em todos os ca ibros do 
telhado, tomando o cuidado de não esticá-lo excessi vamente. 

5- Fixe os contracaibros sobre os caibros, mantendo a manta 
entre eles. Os contracaibros podem ser feitos com r ipas de 

espessura superior a 1cm. 

6- Contracaibros fixados. 



8- Visão do madeiramento pronto. O contracaibro evit ará que a 
água se acumule no madeiramento em caso de vazamento . Além 

disso, permite um fluxo de ar (entre a manta e as r ipas) que 
auxilia na expulsão do calor do telhado 

7- Fixe as ripas sobre os contracaibros. Na obra, a maneira mais 
prática será cortar os contracaibros com 1,10m de c ompr. e fixar 

os contracaibros, conforme o telhadista avançar. As sim, o 
telhadista poderá se apoiar

nos contracaibros para fixar os rolos na parte supe rior do 
telhado. 

9- Assente as telhas como de costume. 

Caso tenha alguma dúvida com relação à instalação, por favor envie um e-mail, 
teremos o maior prazer em atendê-los.

SITE:  www.multicap.com.br
LOJA: www.lojamulticap.com.br


