
Effisus SealExpand XTRA 

BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO 

• Robusta – Estanquidade, resistência a UV’s e flexibilidade permanente 

• Universal – Diferentes opções para resposta a diferentes exigências 

• 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 

• Effisus SealExpand XTRA – Embalagem dependente das dimensões escolhidas.  

  Consultar a Up-Way Systems. 

A fita Effisus SealExpand XTRA é a solução eficiente para selar juntas e perímetros, em edifícios novos e 

trabalhos de reabilitação. As propriedades da fita concedem-lhe uma expansibilidade excelente e elasticidade 

permanente, que permitem a absorção de movimentos/vibrações durante as diferentes fases da vida útil dos 

edifícios.  Mais ainda, a fita é resistente a radiações UV e a água da chuva com pressões até 1000Pa. Tudo isto 

sem a necessidade de acabamentos ou selantes adicionais. 

 

O valor acrescentado da Effisus SealExpand XTRA é devido ás suas propriedades de isolamento térmico e 

acústico,  que não só aumentam a eficiência energética dos edifícios, como também melhoram a qualidade dos 

seus espaços interiores. 

Aplicações Tipo: 

 

• Construção pré-fabricada em betão ou outros materiais 

• Selagem perimetral de caixilharia (janelas/portas) 

• Claraboias 

• Painéis de revestimento de fachadas 

• Fachadas cortina 

Effisus SealExpand XTRA: 
 

• Resistência superior ao envelhecimento 

• Temperaturas de serviço entre -30ºC e +90ºC 

• Larguras standard entre 10mm e 50mm 

• Resistente a vibrações térmicas/estruturais 

• Adapta-se às irregularidades das juntas 

• Rating B1 de resistência ao fogo 

• Compatível com selantes / acabamentos a tinta 

• Live de solventes, sem materiais nocivos 

• Variantes entre 450Pa e 1000Pa 

• Possibilidade de encomendas de última hora 

Amplo portefólio 

de variantes entre 

300Pa e 100Pa 

Fita impregnada para selagem de juntas 
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