
Uma membrana inovadora com avançada tecnologia funcional TEEE para gestão da humidade e protecção à 

água em fachadas, promovendo a sua eficiência energética e protecção contra condensações – altamente 

permeável ao vapor de água mas 100% impermeável à água da chuva e estanque ao vento.  
 

A Membrana Effisus Breather Non-Closed tem excepcionais propriedades de resistência ao envelhecimento e 

estabilidade térmica, protegendo a fachada e isolamento térmico do vento e água da chuva, mesmo nos climas 

mais agressivos. Com superior resistência a UV’s é indicada para protecção de fachadas com juntas abertas 

até 35mm. A existência de um completo leque de acessórios permite a sua aplicação nos mais diversos 

requisitos.  

• Multifunções – Permeabilidade ao vapor, impermeabilidade à água e estanquidade ao vento. 

• Durável – Resistente a movimentos, variações térmicas e contacto contínuo com humidade. 

• Universal – Aplicável em fachadas com juntas abertas ou fechadas, em qualquer ambiente. 

• Sistema completo - Conjunto completo de acessórios para responder a qualquer necessidade.  

• Fácil de aplicar – Sem necessidade de ferramentas específicas. 
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 EFFISUS   BROCHURA DO PRODUTO 

Aplicações Tipo: 
 

• Sistema Effisus Ecofacade Envelope 

• Fachadas ventiladas com juntas abertas até 35mm 

• Fachadas cortina com juntas abertas até 35mm 

 

• Dimensões standard: 3 x 50m. Outras dimensões disponíveis sob pedido. 
 

• Componente do Sistema Effisus Ecofacade Envelope – Sistema integrado para estanquidade e gestão do 

vapor de água em fachadas.  
 

• Acessórios: Fita Effisus 2Adjoin DF, Fita Effisus 2Bond GO, Fita Effisus 2Bond DS, Anéis Effisus Tight  

Membrana Effisus Breather Non-Closed: 
 

• Óptima resistência a UV’s 

• 100% impermeável à água da chuva – W1 (coluna de água 10m) 

• Excelente permeabilidade ao vapor de água  

• Estanque ao vento 

• Até 6 meses de total exposição exterior 

• Leve e de cor preta – invisível na fachada 

• Componente integrado do sistema Effisus                                 

Ecofacade Envelope 

 

Óptima  

resistência a UV’s!  

Aprovada para 

 juntas abertas! 


