
A Fita Effisus 2Bond GO é a solução inovadora para a selagem de múltiplas situações do dia-a-dia em 

obras novas ou de renovação. A elevado performance e proposta de valor da solução regem-se, não só 

pela elevada exigência dos processos de controlo durante a sua produção, mas também, pelos seus 

constituintes únicos, de qualidade superior, isentos de matérias nocivas para o ambiente, como 

solventes, cloro, metais pesados, entre outros. Por fim, a manutenção da qualidade pós-produção é 

alcançada a partir do revestimento com um filme protetor, de silicone. 

Promove a proteção de materiais construtivos face a condensações e infiltrações, aumentando também 

a eficiência energética de soluções e sistemas. Perfeita aderência a membranas de vapor, membranas 

de impermeabilização, e à restante maioria de matérias construtivos. 

Fita butílica bi-adesiva multifuncional 

www.effisus.com | www.upwaysystems.com 

 
 

 EFFISUS   BROCHURA DO PRODUTO 

BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO 

 

• Robusta – 100% impermeável, resistente a UVs e excelente adesividade 

• Universal – Diferentes larguras para diferentes exigências. 

• Durável – Elevada longevidade. 

• Flexível – Adaptável às exigências em obra. 

• Fácil de aplicar – Simples de manusear e sem necessidade de acessórios. 

INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

• Fita Effisus 2Bond GO – Rolos com 30m de comprimento e larguras de10mm  a 50mm. Outras 

                                                dimensões disponíveis mediante solicitação 

Effisus 2Bond GO 

Aplicações Tipo: 
 

• Selagem de sobreposições de membranas de impermeabilização 

• Selagem de juntas e ligações perimetrais, de membranas de 

impermeabilização e de membranas de vapor 

• Selagem de juntas entre placas de isolamento 

• Selagem de ligações entre duas superfícies 

• Selagem de perfurações / atravessamentos 

• Reparações 

Fita Effisus 2Bond GO: 
 

• Excelente adesividade 

• Elevada resistência ao envelhecimento 

• Temperaturas de serviço entre -30ºC e +80ºC 

• Sem necessidade de acessórios adicionais 

• Larguras standard entre 10mm e 50mm 

• Resistente a vibrações de origem estrutural e térmica 

Resistente  

dos 

-30ºC até +80ºC 

Excelente Adesividade aos Seguintes Materiais: 
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