EFFISUS A DECISÃO ACERTADA
EFFISUS PROJECTA O EDIFÍCIO COMO UM TODO: COBERTURAS,
FACHADAS, FUNDAÇÕES E INTERIORES.
O serviço Effisus Consulting adequa os sistemas integrados Effisus ao
projecto específico, dá formação e acompanhamento em obra e apoia
a manutenção após a sua conclusão.

BUILDING EFFICIENT SUSTAINABILITY
DONO DE OBRA

Os sistemas integrados Effisus permitem a
redução de tempo, custos de execução e
mão-de-obra. Para melhor o informarmos
acerca das vantagens competitivas para o seu
projecto, criamos o serviço de consultoria
Effisus. Contacte-nos.

EFFISUS O QUE INOVA?
EFFISUS É UMA INOVADORA VISÃO PARA O SECTOR DA
CONSTRUÇÃO CIVIL QUE ALIA EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE.

BUILDING EFFICIENT SUSTAINABILITY
APLICADOR

Ao ter uma visão eficiente e sustentável, Effisus diferencia-se da filosofia

Porque ambicionamos uma aplicação bem
sucedida e a prevenção de infiltrações, formamos
e certificamos os nossos aplicadores Effisus e
acompanhamos a sua execução em obra.

“verde” que privilegia a dimensão ambiental em detrimento do seu
equilíbrio com as restantes dimensões da sustentabilidade.
Effisus tem uma visão Azul: uma visão consistente nas suas dimensões

Effisus – a decisão acertada.

ambiental, técnica, social, económica e empresarial.

DESIGNING EFFICIENT SUSTAINABILITY
PRESCRITOR

Para que possa tomar a decisão acertada desde
o esquiço à execução do seu projecto, criamos
o suporte técnico Effisus. Colaboramos consigo
e adequamos os nossos sistemas integrados à
medida do seu projecto.

CERTIFYING EFFICIENT SUSTAINABILITY
FISCALIZAÇÃO

Para certificar a correcta aplicação das soluções
prescritas e o excelente desempenho dos
nossos sistemas integrados, os nossos técnicos
monitorizam as suas obras e fornecem um
relatório final.

LEADING EFFICIENT SUSTAINABILITY
INVESTIGAÇÃO &
DESENVOLVIMENTO

Com Effisus envolvemo-nos na investigação
das melhores soluções para aumentar a
eficiência e sustentabilidade da construção,
prevenir as patologias dos edifícios e promover
a saúde dos seus habitantes. Convidamo-lo a
percorrer este caminho connosco.

BE EFFICIENT · BE SUSTAINABLE ·
BE EFFISUS
UNIVERSIDADES

Para fomentar a excelência dos técnicos da
construção, envolvemo-nos na sua formação,
colocando o nosso conhecimento ao seu dispôr.
Com Effisus trabalhamos consigo para construir
um futuro eficiente e sustentável.

Effisus Stopper - Selagem de perfuração para fixação de painel solar

Com Effisus a Up-Way continua a liderar a inovação numa perspectiva
de eficiência face aos exigentes requisitos da construção actual, em

Selante Effisus Stopper 1-P
Selante inovador aplicado em superfícies horizontais.
Selante Effisus Stopper M-1
Selante estrutural inovador, possível de ser aplicado
em superfícies horizontais e verticais.
Molde Effisus Stopper EC
Moldes exteriores com sistema de encaixe, com
várias dimensões.

equilíbrio com as premissas da sustentabilidade, hoje obrigatórias
considerar.

A visão Effisus alia Eficiência e Sustentabilidade, promovendo Sistemas
Construtivos Integrados de qualidade superior sintonizados com os
desafios actuais, por oposição à comercialização de materiais isolados.

Os Sistemas Integrados Effisus são sujeitos a uma criteriosa selecção
Selante Effisus Stopper SAS
Selante com excelente elasticidade específico
para aplicações em superfícies verticais.

de produtos e integram excelentes soluções ao nível:
- da estanquidade,
- da eliminação de patologias associadas a humidades,
- do conforto térmico e acústico
- da eficiência energética.

EFFISUS É MAIS UM PASSO EM DIRECÇÃO À QUALIDADE E
LONGEVIDADE SUPERIOR DA EDIFICAÇÃO, À MELHORIA DO SEU
DESEMPENHO ENERGÉTICO-AMBIENTAL E AO CONFORTO E SAÚDE
DOS SEUS HABITANTES.

SELANTE EFFISUS STOPPER M-1
Selante Effisus Stopper M-1

SELANTE EFFISUS STOPPER 1-P (coberturas)
Selante Effisus Stopper 1-P

SELANTE EFFISUS STOPPER SAS (superfícies verticais)
Selante Effisus Stopper SAS

MOLDE EFFISUS STOPPER EC
Molde Effisus Stopper EC

Selante Effisus Stopper M-1;
Selante Effisus Stopper 1-P ou Selante
Effisus Stopper SAS;
Molde Effisus Stopper EC.

