
Design flexível – adaptável a qualquer geometria ou configuração.

Fácil de instalar – instalação em menos de 10 minutos.

Resistente – resistente a UV’s e ozono. Resistente ao gelo e à água estagnada.

Universal – compatível com todas as membranas e materiais (TPO, PVC, EPDM, betão, cimento).

Sunstentável – sem CVO’s, amigo do ambiente.

Em combinação com os selantes Effisus Stopper 1-P e M-1:

- Selagem de atravessamento em coberturas planas

- Selagem de atravessamentos em coberturas inclinadas

Effisus Multishapper
Molde elástico e flexível moldável de acordo com a geometria pretendida

Aplicações típicas:

Benefícios da solução:

Effisus Multishapper é um molde pré-fabricado em L, elástico e flexível, produzido à base de borracha polimérica com reforço

interior de alumínio, facilmente moldável, sem necessidade de ferramentas especiais, para obtenção de qualquer configuração

desejada. O molde é fechado em um único passo (sem ferramentas) com um clip metálico, e destina-se a ser preenchido com

materiais líquidos ou semi-líquidos. É resistente ao gelo, água estagnada e ozono.

Effisus Multishapper é geralmente usado em combinação com os selantes Effisus Stopper M-1 e Effisus Stopper 1-P para selagem

de atravessamentos em coberturas, com qualquer tamanho ou geometria, sem necessidade de fixação mecânica ou aplicação de

calor. Pode ser utilizado em qualquer superfície como PVC, TPO, EPDM, betume modificado granulado, membranas asfálticas,

betão ou metal. Quando instalado correctamente, este sistema forma um anel de selagem em borracha durável e impermeável para

a selagem de atravessamentos com qualquer dimensão. Não contêm CVO’s.

Características técnicas:

Informações de fornecimento:

EFFISUS Excellence in Weatherproofing

www.effisus.com geral@upwaysystems.com                                                                                                       EFFISUS MULTISHAPPER 

Método de ensaio Resultados

Composição Borracha polímera com reforço de alumínio

Espessura 2.1mm (-0.1/+0.3mm)

Dimensões Standard: forma em L 50+25mm x 1m

Resistência de temperatura -40ºC a +90ºC

Resistência ao Ozono UV Resistente

Resistência do clima Resistente

Código Designação Embalagem

200801 Kit Effisus Multishapper - 1lm Kit 1ml (incluídos 3 clips e manual de instalação)

200802 Kit Effisus Multishapper - 3lm Kit 3ml (incluídos 9 clips e manual de instalação)

200803 Kit Effisus Multishapper - 5lm Kit 5ml (incluídos 15 clips e manual de instalação)


