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Os produtos TECU® são feitos de cobre 100% reciclado. O Cobre e suas ligas são materiais
100% recicláveis sem qualquer perda de qualidade. Este significativo valor agregado dos
produtos TECU® também é um argumento decisivo para o seu uso em edifícios com
Certificações LEED, BREEAM (de origem inglesa) ou DGNB (de origem alemã).

A DECISÃO DE PROJETAR
O REVESTIMENTO
DE EDIFÍCIOS COM
COBRE TRAZ MUITAS
OPORTUNIDADES
PARA A CRIATIVIDADE.

Duráveis, os produtos TECU® da KME oferecem possibilidades únicas. Disponível em ampla gama de
produtos, composta por diferentes ligas de cobre e opções de acabamento de superfície, as atraentes
superfícies naturais proporcionam projetos de coberturas, fachadas e interiores com design exclusivo,
forte apelo visual e estético. Sistemas de instalação, com elementos pré-fabricados, oferecem grande
variedade de soluções e viabilizam as diferentes concepções arquitetônicas.
Uma vez instalados, os produtos TECU® ganham vida e se tornam ainda mais belos ao longo do
tempo, devido às suas alterações naturais.

TECU ®
TECU® Patina
Utilizando um processo industrial especialmente desenvolvido pela KME, as chapas de
cobre são pré-patinadas verde em uma das
faces. Este processo provoca a formação de
uma camada oxidada na superfície do cobre,
a pátina verde, natural do cobre envelhecido
por vários anos, que impressiona desde o
princípio da instalação, sem ter que esperar
que a atmosfera exerça as suas influências.
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Maior variedade para uma fachada verde!
Além do clássico TECU® Patina, a incorporação
de quatro diferentes nuances de acabamentos de superfície industrialmente pré-patinadas, aumentou o leque de opções para
arquitetos e designers. TECU® Patina revelase extremamente variado e versátil, como
é típico das superfícies naturais.

SOLUÇÕES MODERNAS EM COBRE
PARA COBERTURAS E FACHADAS

TECU® Premium
Uma liga inovadora de cobre com uma pequena proporção de estanho de alta qualidade. Para fácil processamento, uma aparência
extraordinária desde o início da instalação e
oxidação intensa e rápida. O TECU® Premium
tem superfície com textura fina e um acabamento fosco.

TECU® Gold
Liga de cobre e alumínio com superfície
dourada e duradoura, que com o passar
do tempo se transforma em elegante aparência castanho dourada mate. Dependendo da incidência de luz nas superfícies
das fachadas, podese testemunhar um
fascinante e inigualável jogo de cores.

TECU® Bronze
Uma liga de cobre e estanho com resultado de uma agradável superfície marrom
- avermelhada, que se desenvolve de forma
distinta para o bronze através dos efeitos do
intemperismo, oferecendo novas perspectivas para a arquitetura.

TECU® Brass
As ligas de cobre também são materiais de
destaque para fachadas. Durável e particularmente „vivo” o latão é uma das ligas de
cobre mais conhecidas. TECU® Brass é uma
liga especial de cobre e zinco.
TECU® Brass_brownished
Latão escurecido: Mediante solicitação,
oferecemos várias opções de superfícies
escurecidas para arquitetos e designers que
buscam acabamentos únicos feitos de latão
TECU®. Por favor, não hesite em nos
contatar para maiores informações.

TECU® Oxid
O Cobre TECU® Classic é pré-oxidado em
ambas as faces em um processo industrial
patenteado. A camada de óxido não é
artificial, mas resultado da oxidação natural
do próprio cobre. TECU® Oxid, a atraente
aparência estética de uma superfície
naturalmente oxidada na tonalidade
marrom, desde o momento da sua
instalação.

TECU® Classic_coated
Cobre brilhante e de alta qualidade com
benefícios únicos: manuseio simples e
econômico, vida extremamente longa e
com uma superfície atraente. Adequado
para aplicações em interiores, quando o
objetivo é manter a cor original do cobre.

TECU® Design
_punch
As perfurações nas superfícies TECU® são
obtidas através de puncionadeiras que
produzem furos de diferentes formatos nas
chapas e tiras de cobre e suas ligas. O efeito
de fachadas retroiluminadas pode ser concebido utilizando diferentes superfícies TECU® e
um grande número de diferentes padrões de
perfuração, com níveis de transparência distintos, proporcionando projetos exclusivos.

_flatmesh
As estruturas uniformes das malhas planas
TECU®_flatmesh também são produzidas
por processo de corte e alongamento do
cobre. O metal estirado é então laminado
para produzir a superfície quase plana.

TECU® Bond

TECU® Bond
O material composto oferece todas as propriedades estéticas das superfícies
TECU®, mas quando o requisito é de uma superfície extremamente plana com
elevada rigidez e menos peso, pode ser cortado e instalado em grandes áreas
com rapidez e facilidade O material está disponível em B-s1,d0 e, mediante
solicitação, em A2-s1,d0 de acordo com a classificação de comportamento
ao fogo requerida (norma européia EN 13501-1: Classificação ao fogo para
produtos de construção e elementos de construção).

_mesh
As chapas expandidas TECU®_mesh são produtos fabricados a partir de chapas de cobre
e suas ligas, submetidas a um processo de
corte e repuxo, que as transformam em telas
inteiriças, rígidas e uniformes de alta resistência e durabilidade, sem perda de material.

TECU® Engenharia de Sistemas para Instalação
TECU® System Shingles
TECU® System Rhomboids
Além de suas qualidades estéticas especiais, TECU® System
Shingles oferece vantagens econômicas no design de fachadas.
O revestimento é instalado de forma simples, através de elementos encaixáveis entre si, proporcionando facilidade de fixação,
estanqueidade nos cantos e nas conexões com outros elementos
de construção, como janelas e portas, e grande versatilidade de
formas em diferentes geometrias de superfícies.

TECU® Slot-In Panels System
Painéis TECU® Slot-In são elementos com dobras geralmente
em dois lados, com dimensões variadas de acordo com o projeto;
no entanto, é indicado utilizar cada painel com comprimento
máximo de até 4.000 mm e largura padrão de até aprox. 400 mm.
A instalação é realizada através do princípio de encaixe ou por
sobreposição, e os painéis podem ser montados em várias
direções - vertical, horizontal ou diagonal dependendo do design.

TECU® Cassettes
TECU® Cassettes são painéis para revestimento com bordas
dobradas em todos os lados e disponíveis em diferentes proporções geométricas a partir de 1: 1 a 1: 4. Permite uma grande
flexibilidade em relação a formatos, posicionamento das juntas e
sistemas de fixação e são executados de acordo com as especificações do projeto de arquitetura. A fixação é geralmente realizada
por rebites, parafusos, ou por meio de ganchos e pinos para fixar
os painéis diretamente à subestrutura, devidamente ancorada à
fachada.

TECU® Standing-Seam System
O uso do sistema Standing-Seam, ou de juntas agrafadas, é a
solução ideal para revestimentos customizados com formas
livres, bem como design tradicional de coberturas ou fachadas.
O cobre TECU® é adequado para este fim devido à sua excelente
maleabilidade. Os produtos estão disponíveis na forma de chapas
e tiras.
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KME Italy S.p.A. Architectural Solutions
Via Morimondo, 26 20143 Milano ITALY
T +39 02 89 140 21 info-tecu-italy@kme.com
KME Rolled France S.A.S. Architectural Solutions
11 bis, rue de l’Hôtel de Ville 92411 Courbevoie Cedex FRANCE
T +33 624 302 083 F +33 1 47 896-932 info-tecu-france@kme.com
KME Spain S.A.U. Architectural Solutions
Ctra. de Sabadell B -140, km5 Sta. Perpètua de Mogoda 08130 Barcelona
T +34 93 5747102 F +34 93 5747 091 info-tecu-iberica@kme.com
KME Yorkshire Limited Architectural Solutions
Severn House, Prescott Drive Warndon Business Park Worcester
T +44 1905 751814 F +44 1905 751801 info-tecu-uk@kme.com
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KME Germany GmbH Architectural Solutions
Klosterstraße 29 49074 Osnabrück GERMANY
T +49 541 321-2000 F +49 541 321-2111 info-tecu@kme.com

Direitos de alterações reservados. Devido às limitações de tecnologia de impressão,
as cores reproduzidas neste catálogo devem ser consideradas equivalentes às cores descritas.
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Para obter informações detalhadas sobre os produtos
e sistemas TECU®, por favor, consulte o nosso site:

