


Conheça a K-MOKFA
Há 10 anos a K-MOKFA Indústria e Comércio de Revestimentos Térmicos e Acústicos é referência no segmento, 

reconhecida por atender com qualidade e agilidade em São Bento do Sul/SC. 

Excelência e segurança são os pilares da empresa, que está sempre em busca de inovação para atender às 

necessidades de seus clientes e oferecer uma parceria de con�ança.  

MISSÃO
Garantir a qualidade em nossos produtos, atendendo e buscando inovação 

para atender às necessidades e à demanda de nossos clientes. 

VISÃO
Estar entre as principais empresas como referência no ramo em que atua 

pelo bom atendimento, agilidade e qualidade nos produtos. 

VALORES
A K-MOKFA conta com os seguintes valores:

• Segurança das pessoas acima de tudo;

• Produtos diferenciados;

• Qualidade e agilidade no atendimento;

• Comprometimento.

Por que
investir 

em telha
termoacústica?

 

• Menor peso, por isso necessita de estrutura menor. 

Montagem mais econômica; 

• Dispensa forro: a telha possui acabamento interno;

• Menor consumo da energia elétrica com ar-condicionado; 

• Produto fabricado com excelente acabamento e precisão 

dimensional, proporcionando uma melhor montagem;

• Diminuição considerável dos ruídos externos;

• Redução térmica de 90% para coberturas e fechamentos, 

com custo mais baixo do que outras opções disponíveis no 

mercado;

• Promove ação retardante para chamas; 

• Não absorve água;

• A telha sanduíche promove um controle térmico que evita 

o superaquecimento das coberturas, o que reduz 

signi�cativamente o risco de condensação e gotejamento;

• Redução no número de acidentes por fadiga.



Modelos
de colagem

TELHA + EPS + FILME
As telhas com �lme têm excelente 

custo-benefício e não necessitam de forração, 

por serem um pré-acabamento. 

São recomendadas para obras onde o cliente 

busca benefícios termoacústicos e baixo custo. 

Disponíveis em �lme branco e aluminizado. 

Esse modelo é composto de telha superior 

trapezoidal, núcleo de poliestireno (EPS/isopor) e 

parte inferior com �lme. A parte inferior pode ser 

no modelo trapezoidal ou reto (telha/bandeja).

TELHA + EPS + TELHA
Ideal para quem busca um material que se destaca 

por sua e�ciência térmica e acústica, além da alta 

resistência. 

Esse modelo é composto por telha trapezoidal, 

núcleo de poliestireno (EPS/isopor) e parte inferior 

com telha trapezoidal. 

TELHA + EPS
A telha + EPS também é bastante procurada pelo 

seu baixo custo, já com forração no ambiente. 

Sendo assim, mantém sua condutividade térmica.

Esse modelo é composto por telha trapezoidal e 

poliestireno, podendo ser no modelo reto 

(telha/bandeja) ou trapezoidal (telha/telha).



TELHA + EPS 
+ BANDEJA 
As telhas com bandeja inferior são para quem 

procura um material resistente, com e�ciência 

térmica e acústica, além de boa estética.

Esse modelo é composto por telha trapezoidal, 

núcleo de poliestireno (EPS/isopor) e parte 

inferior com telha bandeja.

Espessuras 
disponíveis
- 20 mm

- 30 mm

- 40 mm

- 50 mm

- Consultar demais espessuras 

Encaixe 
das telhas 
termoacústicas
O encaixe das telhas termoacústicas será sempre 

na onda alta da telha, como mostra a imagem ao lado.

PAINEL
Material muito procurado para fechamentos 

e divisórias.

Esse material é composto por telha painel, 

núcleo de poliestireno (EPS/isopor) e parte 

inferior com telha painel.



Modelos 
de telhas
1. AZUL: RT 17/980

2. VERMELHA: RT 10/1090

3. VERDE: 25/1020

4. AMARELA: 35/1050

5. NATURAL: 40/980

6. BRANCA: 100/952
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