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Norma aplicável: EN 1304
Telhas cerâmicas para colocação descontínua. Definições e especificações dos produtos.

Clay roofing tiles for discontinuous laying. Product definitions and specifications.
Aplicable norm: EN 1304

Dimensões da telha (aprox.):
Roof tile dimensions (approx.):

Medida do ripado (aprox.):
Gauge dimensions (approx.):

Telhas por minipacote: 
Roof tiles per minipack: 

Peso da telha (aprox.):
Roof tile weight (approx.):

Telhas por m2 (aprox.): 
Roof tiles per m2 (approx.):

Vermelho Natural | Natural Red
Branco Pérola | Pearl White
Verde Cobre | Copper Green
Vermelho 22 | Red 22
487 x 251 mm

Antracite | Anthracite
Ardósia | Slate
Castanho | Brown
Cinza Aço | Steel Grey
Cinza Metalizado | Metalic Grey
486 x 249 mm

4 kg

12,5

38,5 cm

6 m
pf
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CS Coelho da Silva, SA

Albergaria, 2480-071 Juncal, Portugal
fax +351.244 479 201
www.coelhodasilva.com / www.cs-rooftiles.com
info@coelhodasilva.com
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(Método 2) Categoria 1
(Method 2) Category 1

EN 538

EN 539-1

EN 539-2

EN 1024

Resistência mecânica
Flexural strength

Impermeabilidade
Impermeability

Características geométricas
Geometric characteristics

Resistência ao gelo
Frost resistance

Ensaio
Test

Norma de aplicação
Applicable standard

Requisitos da norma
Standard requirements

Planaridade   =1,5%
Planarity   =1.5%

Retilinearidade   =1,5%
Rectilinearity   =1.5%

Resistência   900N
Resistance   900N

Método de ensaio único Europeu
Resistente - Nível 1 (   150 ciclos)
European single test method 
Resistant - Level 1 (   150 cycles)

© Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial, sob qualquer forma, das fotografias e
textos contidos neste documento, carece de aprovação prévia e expressa dos respetivos autores.

© All rights reserved. The total or partial reproduction, in any form, of the pictures and texts
contained in this document, is subject to prior and express approval of the respective authors.
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• Tile weight: 3.65 kg

• Tiles/sqm (coverage): 11.5-12.8

• atten B measures: 35-39 cm

• Tiles/ pack: 6

• Dimension: 444 x 265 mm

Flexural strength

Specification

Impermeability

Frost resistance

Geometric  
characteristics

The Ceramic tile LOHAS Marsella hits for its beauty, by combining traditional aesthetics with a finished made in roofs of other styles and periods. The LOHAS 
Marsella is pressed into plaster moulds and is baked high temperatures, temperatures in individual supports H Cassette, giving it a perfect end look and unique quality. 
The uniformity of all roof tiles, along with its guided assembly systems, allows for quick easy installation

22A / ANZAC ST, GREENACRE, NSW 2190 

TEL. +02 8764 4522 

www.lohasau.com       info@lohasau.comCopyright © 2016 LOHAS Australia Pty Ltd



22A / ANZANC ST, GREENACRE, NSW 2190
TEL. +02 8764 4522 
www.lohasau.com     admin@lohasau.com

Natural Red

Ebano

Rustic Natural

MARSELLA
Colours



Pg | 4Pg | 4

Apoio a projetistas
Serviço de apoio ao projeto, cálculo de 
quantidades, identificação de acessórios 
e orçamentação. Além da disponibilização
dos pormenores construtivos gerais para 
cada modelo de telha, auxilia e afere a sua 
integração no projeto. 

Architects support
Service support for the project, calculation
of quantities, fittings identification and
budgeting. Beyond the provision of general
construction details for each type of roof tile,
this service assists and assesses its integration
into the project.

Isolamento térmico
O revestimento com telha cerâmica
proporciona sombreamento à cobertura.
Aliado ao efeito de ventilação, reduz
significativamente o efeito térmico
da exposição solar.

Thermal insulation
Clay roof tile provides shading to the
buildings. Associated with ventilation, the
clay roof tile covering significantly reduces
the heating effect of sun exposure.

Reaproveitamento de águas
A telha cerâmica é um produto de
origem natural não tóxico, permitindo
o aproveitamento de águas pluviais para
os mais diversos fins.

Tank water safe
Clay roof tile is a non-toxic product with a
natural origin, allowing the use of rainwater
for multiple purposes.

Isolamento acústico
O telhado proporciona uma barreira sonora, 
melhorando o conforto acústico e diminuindo 
o ruído no interior dos edifícios.

Sound insulation
The roof provides a sound barrier,
improving comfort and reducing acoustic
noise inside buildings.

Apoio técnico
O serviço de apoio técnico ao aplicador,
prestado por técnicos experientes, esclarece
qualquer aspeto em fase de obra.

Technical support
Provided by experienced technical people,
technical support to the applicator clarifies
any doubt during the construction period.

Minipacotes
Telhas agrupadas em minipacotes para
permitir melhor acondicionamento
e estabilidade na palete e facilitar
o transporte e o manuseamento na aplicação.

Minipacks
Assembled roof tiles in minipacks to enable
better storage, pallet stability and facilitate
transport and handling during application.
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Sound Insulation

Techinical Support Architects Support

Tank water safe Minipacks

Thermal Insulation

The roof proves a sound barrier, 
improving comfort and reducing 
acoustic noise inside buildings 

Provided by experienced technical 
people. Technical support to the 
applicator clarifies any doubt 
during the construction period

Service support for the project, 
calculation of quantities, fittings 
identification and budgeting. 
Beyond the provision of general 
construction details for each type 
of roof tile, this service assists and 
assesses its integration into  
the project.

Clay roof tile is a non-toxic 
product with a natural origin, 
allowing the use of rainwater for 
multiple purposes.

Assembled roof tiles in 
minipacks to enable better 
storage, pallet stability and 
facilitate transport and handling 
during application. 

Clay roof tile provides shading 
to the buildings. Associated with 
ventilation, the clay roof tile 
covering significantly reduces the 
heating effect of sun exposure. 

The high firing temperatures to which Marsella is subjected guarantees an optimal level of water 
absorption, an exceptional mechanical resistance and the necessary physical and chemical characteristics to 
ensure the best behavior in presence of cold weather & strength.
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