
MANUAL DE VEDAÇÃO DAS
FITAS EXPANSÍVEIS



O que é a fita de vedação 
autoexpansível?
Espuma de poliuretano autoexpansível de células abertas impregnada com resinas 
sintéticas. De acordo com o nível de impregnação da fita de vedação autoexpansív-
el, pode ser utilizada em aplicações exteriores e / ou interiores. 

As fitas de vedação autoexpansíveis da nossa seleção:

 » 600Pa resistência às intempéries e à radiação UV para aplicação externa, pode 
ser sujeita diretamente aos agentes atmosféricos. 

 » 300Pa para aplicação externa e interna, deve ser protegida contra os agentes 
atmosféricos.

Áreas de aplicação
600Pa utilizadas para selar juntas de expansão de fachadas em betão e alvenaria, 
juntas de caixilharia de portas e janelas, coberturas de telhados, elementos de ma-
deira e casas de madeira, juntas de paredes internas e divisórias à prova de som, 
equipamentos de ventilação e permuta de calor contra som e vibração.

300Pa utilizadas para selar juntas de fachadas fechadas, juntas de caixilharia 
de portas e janelas, isolamento de betão e elementos de telhados, elementos de 
madeira e casas de madeira, isolamento acústico de juntas internas e de paredes 
divisórias, equipamentos de ventilação e permuta de calor contra som e vibração.

Exclusões

Não adequadas para juntas em pavimentos, juntas sísmicas, juntas de parede para 
piscinas / tanques ou juntas para selagem de fluidos em equipamento técnico (por 
exemplo tubagens).



Compatibilidade com outros materiais
Compatível com a maioria dos materiais de construção. A fita de vedação autoex-
pansível pode ser aplicada em contato com ferro, aço, chapa galvanizada, alumínio 
e cobre, betão celular, betão, tijolo, telhas, calcário, PVC, vidro e madeira. 
Compatibilidade com vedantes de calafetagem: em caso de dúvida é aconselhável 
contactar o nosso serviço técnico.

Exclusões

A fita de vedação autoexpansível não é compatível com solventes. No entanto, 
pode ser aplicada em superfícies previamente tratadas com produtos solventes, 
mas apenas após a evaporação completa dos mesmos.

Escolha da fita de expansão correta
Critérios de seleção: 

 » aplicação em interiores ou exteriores
 » função da vedação
 » largura e profundidade da junta   

A espessura da fita de isolamento autoexpansível pré-comprimida deve ser menor 
do que a largura inicial da junta. A escolha da espuma impregnada a ser utilizada 
depende da abertura mínima e máxima da junta e dos movimentos e variações 
dimensionais da expansão da junta.



Importante ter em conta: 

 » A instalação de fita de vedação autoexpansível não requer ferramentas                
 especiais.
 » Medir a largura da junta e utilizar um guia de seleção para selecionar a                        

 dimensão correta. 
 » Para juntas verticais, instalar de baixo para cima.
 » Remover a fita protetora, cortar o primeiro e o último 1-3 centímetros da fita.
 » Não existir retenção de água na junta.
 » Evitar o alongamento e a torção da fita durante a instalação.
 » Efetuar as ligações conforme descrito na secção de instalação.
 » A temperatura ambiente durante a instalação deve ser de +5 a +30 °C. 
 » Em tempo frio, a expansão da fita de vedação autoexpansível pode ser acelerada       

 utilizando um soprador de ar quente.
 » Ter em conta os movimentos e as variações dimensionais da expansão.
 » Para evitar as deformações, a largura da fita de vedação autoexpansível não   

 pode ser inferior a 10 mm. 
 
Dimensões dos rolos de fita autoexpansível (outros tamanhos               
disponíveis a pedido):

600Pa

Dimensão 
da junta 2-3 mm 3-5 mm 4-7 mm 6-10 mm 8-12 mm 10-15 mm 12-20 mm

Compri-
mento do 
rolo

12,5 m 10 m 8 m 5,6 m 4,3 m 3,3 m 3,3 m

300Pa

Dimensão 
da junta 2-3 mm 3-5 mm 4-7 mm 6-10 mm 8-13 mm 10-16 mm 12-20 mm

Compri-
mento do 
rolo

12,5 m 10 m 8 m 5,6 m 4,3 m 3,3 m 2,6 m



Instalação
Deve assegurar-se que as superfícies das juntas estejam limpas, lisas, secas e com 
resistência suficiente. Se necessário, as superfícies porosas devem ser limpas com 
um material abrasivo e, em seguida, todas as partículas soltas devem ser 
removidas. 

Superfície de contacto

Para evitar fugas, a junta deve ser 
paralela (± 3°) e não deve conter outros 
materiais. Quando a junta tem uma 
secção trapezoidal (> 3°), é necessário 
restaurar a obtenção de superfícies de 
contacto paralelas.

Posicionamento do vedante 

Vários intervalos de operação

Se a junta exceder 3°, é necessário 
utilizar fitas de vedação 
autoexpansíveis com vários intervalos 
de funcionamento.



Instalação ponta-a-ponta

Extremidades a serem ligadas devem 
ser cortadas perpendicularmente ao 
comprimento. Utilizar 1 cm de com-
primento a mais, pressionar bem para 

Montagem de duas extremi-
dades em cantos (ex.: mon-
tagem em parede)

Posicione primeiro a banda horizontal 
onde terminará a extremidade da banda 
vertical. Coloque 1 cm de vedante a mais 
nas bandas verticais. Não rodar a fita nos 
cantos.

Cantos de encaixe contínuos 
(colocação em túnel)

Posicione primeiro a banda horizontal 
para terminar a posição da banda 
vertical, utilize um comprimento superior 
em cerca de 1 cm.

Colocar a parte contínua primeiro na junta 
vertical e depois as partes horizontais. As 
extremidades devem ser cortadas perpen-
dicularmente, utilizando 1 cm de compri-
mento a mais, e depois exercer pressão 
para baixo.

Ligações cruzadas



Manutenção de juntas de fachada
vedadas  

Danos da junta

O estado das juntas da fachada deve ser monitorizado e avaliado regularmente e, se 
necessário, devem ser eliminados os danos. A rápida reparação das juntas permite 
evitar danos significativos na estrutura. As falhas nas juntas podem causar danos no 
edifício devido à água e humidade, danos no acabamento da superfície externa ou inter-
na, deterioração do isolamento térmico e alterações na aparência do edifício. 

Erros comuns que podem causar danos nas juntas:
 » instalação de elementos de fachada ou falhas de design;
 » fita de expansão para a junta incorretamente selecionada;
 » as superfícies não foram devidamente limpas;
 » instalação mal executada;
 » envelhecimento da fita de vedação expansiva.

Métodos de reparação

A reparação das juntas depende do grau e da extensão dos danos. As juntas da 
fachada podem ser reparadas parcial ou totalmente. É prático fazer reparações nas 
juntas com o mesmo tipo de fita expansiva utilizada inicialmente. 

A fita de vedação antiga deve ser removida e as juntas devem ser limpas. A reparação 
de todas as juntas de fachada deve ser executada quando a maioria das juntas estão 
danificadas ou não é possível evitar a propagação de danos através de reparações 
parciais. A renovação das juntas também pode ser útil quando se renova o acabamento 
da superfície da fachada.



A informação contida neste documento, é dada de boa fé com base nos nossos conhecimentos e experiên-
cia, e destina-se a ser utilizada como orientações gerais. Contudo, como as condições e métodos em cada 
local de construção podem variar e estão fora do nosso controlo, esta informação não deve ser utilizada 
em substituição dos testes do cliente para assegurar que os produtos e aplicações são seguros, eficazes e 
totalmente satisfatórios para a utilização pretendida.

A informação apresentada neste documento não pode ser copiada ou distribuída sem a referência à fonte 
original.
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