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Solução para selagem entre superfícies ou selagem de perfurações

EFFISUS BROCHURA DO PRODUTO

BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO

• Robusta – Impermeável, resistente a UV’s e flexível até -56ºC.
• Universal – Compatível com os diferentes materiais existentes em obra.
• Durável – Tempo de vida útil expectável superior a 20 anos.
• Flexível – Adaptável às exigências em obra.
• Fácil de aplicar – Materiais simples de manusear e sem necessidade de acessórios.

INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO

• Fita Effisus 2Bond DS – Rolos com 15.2m de comprimento e largura de 25mm a 76mm.

Effisus 2Bond DS

A Fita Effisus 2Bond DS é uma fita bi-adesiva para selagem entre duas superfícies, de um mesmo material ou de
materiais diferentes; ou para selagem de perfurações/conexões em coberturas ou fachadas. Tem por base um adesivo de
avançada tecnologia, com selantes ativos, que garante uma excelente adesividade aos mais diversos materiais.

TECNOLOGIA COM SELANTES ACTIVOS
A Fita Effisus 2Bond DS utiliza uma tecnologia inovadora com selantes activos. Esta tecnologia utiliza selantes que não contêm ligações
duplas entre os seus átomos de carbono, resultando num estrutura molecular extremamente estável. Resistente ao oxigénio, ozono,
variações de temperatura extremas e contínuas.
Através do encapsulamento de um primário, é obtido um adesivo que “funde” com a superfície sobre a qual é aplicado, garantindo uma
aderência excepcional aos diversos materiais utilizados correntemente na construção civil.

Excelente Adesividade aos Seguintes Materiais:

Aplicações Tipo:

• Selagem de perfurações com fixações mecânicas
• Selagem de pontos de fixação de paters
• Selagem de pontos de fixação de guardas
• Selagem de pontos de fixação de perfis em fachadas 

ou coberturas
• Selagem entre perfis metálicos

BetãoVidro MetaisPolicarbonato Pedra natural Reboco Cerâmica

Fita Effisus 2Bond DS:

• Adesividade excepcional aos mais diversos materiais
• Selagem impermeável, estanque ao ar e permanente
• Moldável com qualquer configuração ou espessura
• Aplicação numa única etapa, sem necessidade de 

acessórios

Selagem permanente  
de pontos de fixação 

ou de juntas entre 
superfícies.


