
A maneira mais fácil de criar uma borda com precisão 
no seu próximo telhado!

Leading Edge Plus TM

F I L E I R A S  D E  I N ÍC I O



Leading Edge Plus… a mais recente 
evolução da fileira de início.

Leading Edge 
Plus

FILEIRAS DE INÍCIO

Ao Instalar as telhas Leading Edge Plus ao longo dos beirais e oitões, você tem um  
guia em linha reta para colocar o primeiro curso de telhas e para aparar os cursos  
que serão sobrepostos. A tira adesiva ao longo da borda inferior cria uma vedação  
firme para proteger as extremidades da telha contra danos provocados pelo vento  
e reduzir a quantia de telhas arrancadas pelo vento. Você não precisa mais perder  
tempo e material cortando telhas normais ao tamanho desejado.

Então, qual é a vantagem de usar as telhas de Fileiras de Início da IKO’s Leading Edge Plus?

As telhas Leading Edge Plus são rápidas, fáceis e convenientes de aplicar. Eles podem  
ser usados com qualquer fabricante de telha de asfálticas, não apenas com a IKO.

As telhas de Fileira de Início do Leading Edge Plus são perfuradas no meio, para que  
você tire duas fileiras de início de cada uma, sem nem precisar de uma faca para cortálas,  
o que economizará um tempo precioso.

A Leading Edge Plus oferece 36 fileiras de início por pacote. Cada telha é mais compacta, 
mas produz o dobro de tiras. Então você realmente pode fazer mais com menos.

Experimente Leading Edge Plus no seu próximo projeto!

Note: Todos os valores indicados são aproximados.

®Membro de:

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Comprimento 1,038 mm (40-7/8” ) 

Largura 200 mm (7-7/8”)

Telhas por pacote 18 x 2 = 36

Cobertura por pacote 123 lin ft (37 lin m)

Pacotes por pallet 45
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1. Proteção para Beiral e Rincões. GoldShield™, ArmourGard™  
       or StormShield™ protectores contra el agua y el hielo.

2. Subcobertura. StormtiteMR or RoofGard – Cool Grey™

3. Fileiras de início. Leading Edge Plus™

4. Telhas de cobertura de cumeeira. Hip & Ridge Plus™

COMPONENTES DA COBERTURA

B E L E Z A.  Q UA L I DA D E.  D E S E M P E N H O.
De fora para dentro.

As telhas são a primeira linha de defesa da sua casa, 
mas elas protegem, funcionam e têm uma melhor 
aparência quando você escolhe IKO PRO4 Acessórios 
para Telhados para acompanhá-las.

Saiba mais sobre nossos produtos agora mesmo, conversando com o distribuidor IKO Oficial no Brasil – Espaço Smart 
a maior a rede de lojas de Construção a Seco do Brasil. Confira nosso site: www.espacosmart.com.br
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Nota: As informações contidas neste documento estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio. A IKO não assume 
nenhuma responsabilidade por erros que pos-sam 
aparecer neste documento.


