Marathon™ Plus AR

Cor em destaque: Weatherwood

Marathon Plus AR: Garantia
limitada de 25 anos¹; Marathon:
Garantia limitada de 20 anos¹.
Marathon Plus AR: Conta com
grânulos resistentes a algas
Garantia¹.

5-5/8"
EXPOSIÇÃO

Proteção com revestimento de
ferro de 3 anos¹.
Atende aos requisitos do código de
vento IRC; Cobertura da Garantia
Limitada contra Ventos até 100
km/h (62 mph); Cobertura de
Garantia Limitada melhorada contra
Ventos até SELANTE
110 km/h (68 mph).1,2

FASTLOCK®

As nuances sutis das cores
das telhas Marathon e o
clássico design de três abas
complementam qualquer estilo
de casa.
Na IKO, as telhas mais bem feitas começam de forma simples, com materiais
de qualidade e atenção ao detalhe.
Fabricadas com uma construção sólida e um desenho resistente ao tempo,
as telhas Marathon da IKO foram cuidadosamente projetadas para realçar a
beleza natural da sua casa. Essas robustas telhas em fibra de vidro protegem
a sua casa contra as forças da natureza. Aproveite a sua beleza clássica e
desempenho superior.
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25 anos

Comprimento

1000 mm (39 3/8 in)

Proteção com
revestimento de ferro¹

3 anos

Largura

336 mm (13 1/4 in)

ASTM D3462

4

Garantia limitada¹

Garantia limitada
contra vento¹

100 km/h (62 mph)

Resistente à alga1

Sim

DUAL BLACK

Exposição

Cobertura
por feixe

143 mm (5 5/8 in)

P A D R Õ E S

E S P E C I F I C A Ç Õ E S ³

Marathon™ Plus AR

3 m² (32 1/3 ft²)

ASTM D3018
ASTM D7158 - Clase H
ASTM D3161 - Clase F

ASTM E108/UL 790 - Class A

W E AT H E R W O O D

Selecionar uma cor para seu telhado - Para garantir a satisfação total, veja várias telhas de tamanho completo
e uma instalação de telhado real antes da seleção de cores final, pois as amostras de telhas e fotografias
mostradas on-line, em folhetos e no nosso aplicativo podem não refletir com precisão a cor da casta e não
representam totalmente a totalidade Faixa de mistura de cores, nem o impacto da luz solar.

¹Consulte a Garantia Limitada a www.armoroof.com para obter informações completas quanto aos termos, condições, restrições e requisitos de aplicação. ²Garantia Limitada
contra Ventos. ³Todos os valores apresentados são aproximados. ⁴Produtos desenvolvidos com referência a esses Padrões.

As informações apresentadas nesta publicação estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Não nos
responsabilizamos por erros que possam aparecer nesta publicação.
Agradecemos por confiar nos produtos para telhado da IKO. Para saber mais sobre a linha completa de
produtos para telhado da IKO, entre em contato com Armoroof Export: armoroofexport@iko.com. Para
obter informações adicionais, visite o nosso website: www.armoroof.com.
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