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MANUAL DE APLICAÇÃO - MEMBRANA EFFISUS COBRA
Corte da membrana

1

Medir todos os lados da conduta.
Adicionar aos comprimentos obtidos 400mm.
Cortar 4 tramos de membrana com os comprimento obtidos.
Cortar 2 secções adicionais de Membrana Effisus Cobra com 280mm de
largura.
Cortar destas secções as 4 tiras com alumínio embutido e reservar para
utilização no ponto 8.

Ordem de aplicação

2

Iniciar a aplicação da membrana Effisus Cobra pelo lado mais baixo da
conduta, de acordo com a inclinação da cobertura.
Marcar uma linha na conduta, paralela à cobertura, que diste da superfície
da cobertura 80mm, como indicado na figura.

Aplicação do Selante Effisus Block JP na conduta

3

Aplicar um cordão contínuo de Selante Effisus Block JP abaixo da linha
marcada no ponto 2.

Fixação da membrana à conduta

4

Encostar a membrana à conduta, seguindo a linha de orientação marcada
no ponto 2.
Fixar a membrana à conduta com um espaçamento máximo entre
fixações de aprox. 35mm.

Aplicação do Selante Effisus Block JP na cobertura

5

Levantar a membrana da superfície da cobertura e aplicar um cordão
contínuo de Selante Effisus Block JP sobre a cobertura (este cordão de
selante deverá coincidir com a linha onde a membrana irá fixar sobre a
cobertura).
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Fixação da membrana à cobertura

6

Iniciar a fixação da membrana à cobertura com 1 fixação alinhada com
cada uma das extremidades do lado da conduta.
Continuar a fixação da membrana à cobertura, apenas no intervalo
delimitado com as duas fixações iniciais, fixando primeiramente a
membrana nos pontos mais baixos do canelado da cobertura.
Terminar a fixação moldando a membrana à superfície da cobertura e
garantindo um espaçamento máximo entre fixações de aprox. 35mm.

Aplicação da membrana nos restantes lados da conduta

7

Repetir o procedimento dos pontos 2, 3, 4, 5 e 6 para os restantes lados
da conduta.

Fixação de juntas de sobreposição

8

Fixar as sobreposições entre membranas, nas zonas em que as
membranas superiores têm as extremidades com alumínio embutido, com
um espaçamento máximo entre fixações de aprox. 35mm.
Nos 4 comprimentos em que as membranas superiores não têm alumínio
embutido utilizar as 4 tiras cortadas no ponto 1 para fazer a fixação das
membranas à cobertura, como indicado na figura.

Conclusão da aplicação

9

Para finalizar a instalação aplicar um cordão de Selante Effisus Block JP
em todo o perímetro superior e inferior das membranas aplicadas e em
qualquer junta visível.
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