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weberdry banda   
Banda deformável para impermeabilização de juntas 
Fácil aplicar 
Impermeável 
Grande elasticidade 
  
 

   Utilizações 
 

• Impermeabilização flexível de uniões (entre paramentos verticais e horizontais - parede/pavimento) em 
conjugação com as soluções de impermeabilização. 

• Impermeabilização flexível de pontos singulares tais como juntas de dilatação em varandas e terraços a 
impermeabilizar com weberdry 824 e weberdry lastic. 

 
 

   Suportes 
 

• Apto para os suportes admissíveis pelos produtos de impermeabilização em uso combinado com a banda 
deformável weberdry banda. 

 
 

   Limites de utilização 
 

• Respeitar os limites de utilização dos produtos de impermeabilização em uso combinado com a banda 
deformável weberdry banda. 

• Não aplicar em condições de exposição solar direta, sobre suportes excessivamente quentes e sob 
condições de vento forte. 

• Não aplicar sobre suportes gelados ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes. 
• Não aplicar em suportes excessivamente húmidos. 

 
 

   Composição 

 
• Malha de poliéster com elastómero termoplástico resistente ao envelhecimento. 

 
 

   Consumo 

 
• 1 m por cada m linear. 

 
 

   Recomendações 
 

• Temperatura de aplicação: +5 a +30 °C. 
• Proteger da chuva nas primeiras 24 a 48 horas. 
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   Características de utilização 

 
• Material: Malha de poliéster com elastómero termoplástico resistente ao envelhecimento, elástica na 

transversal, rígida na longitudinal, fina, mas com boa resistência. 
• Largura total: 120 mm (±3mm) 
• Largura do revestimento: 70 mm (±2mm) 
• Espessura total: 0,54 mm (±0.09mm) 
• Peso: 495 g/m2 (±75 g/m2) 

 
 

   Prestações *  

 

Propriedades Físicas Valores Unidades 

Carga de rutura – lateral (DIN527-3) 43/15     ( > 25/15) N/mm 

Carga de rutura – longitudinal (DIN527-3) 68/15     ( > 45/15) N/mm 

Pressão até à rutura 3,7          ( > 1,5) Bar 

Extensão no ponto de rutura lateral (DIN527-3) 120  ( > 90) % 

Extensão no ponto de rutura longitudinal (DIN527-3) 26   ( >18 ) % 

Resistência à temperatura (min./máx.) - 30 a + 90 ° C 

Resistência à pressão de água (DIN EN 1928 - Versão B) 1,5 bar 

Resistência UV (DIN EN ISSO 4892-3) > 500 h 

Propriedades Químicas (Resistência) Resultados 

Ácido Clorídrico 3% + 

Ácido Sulfúrico 35% + 

Ácido Cítrico 100g/l + 

Ácido Lácteo 5% + 

Hidróxido de Potássio 3% / 20% +/0 

Hipoclorito de sódio 0,3 g/l + 

Água saldada (20 g/l sal marinho) + 

Resistência à pressão após sete dias de exposição aos químicos indicados em temperaturas ambiente. 
+ = resistente ; 0 = enfraquecido ; - = não resistente 

 
(*) Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de 
aplicação.  
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• O suporte deverá encontrar-se estabilizado, devidamente limpo sem poeiras superficiais e sem resíduos 

de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície, gorduras, pintura) que possam dificultar a aderência 
do material a aplicar em combinação com o weberdry banda.  

• Eliminar irregularidades que possam dificultar a aplicação da banda. Se necessário o suporte deverá ser 
tratado mecanicamente. Sendo necessário demolir e repara os bordos das juntas degradadas ou pouco 
resistentes com produtos da gama webertec. 

 
 

   Aplicação 

 

• Aplicar nos bordos da junta de dilatação ou nas ligações parede/parede ou parede/pavimento, uma 
camada de weberdry 824 ou weberdry lastic.  

• Posicionar weberdry banda sobre a membrana ainda fresca, de modo a impregnar completamente a malha 
de poliéster na membrana, procurando cobrir ainda em alguns milímetros do elastómero posicionado no 
centro da banda. Usar uma espátula para ajudar neste processo. 

• Aplicar uma nova camada de weberdry 824 ou weberdry lastic sobre os bordos, deixando sempre livre de 
qualquer cobertura pelo menos 40 mm da zona do elastómero, no centro da banda. 

• No caso de juntas de dilatação, weberdry banda deve ser posicionado de maneira a assumir uma forma em 
“ómega”, para o interior da junta. Para incorporação da banda na membrana a aplicar, proceder neste caso 
como nos dois pontos anteriores para as ligações parede/parede e parede/pavimento. 
 

 

   Recomendações de Segurança na Utilização 

 

• A manipulação deste produto não requer cuidados especiais. 

 
 
 
As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentados de boa-fé e baseiam-se na experiência e 
conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o 
comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica. 

   Preparação do suporte 

 

 

 
Apresentação  
Rolo 10 metros  
Rolo 50 metros 
 
 

Cor 
Amarelo e branco 
 
 

Conservação 
weberdry banda deve ser armazenado sem sobreposição de 
pesos de modo a evitar deformações que dificultem a sua fácil 
aplicação. Deve ser guardada em ambiente fresco e seco e 
protegido da luz solar. Devem ser utilizadas até 24 meses após 
a sua aquisição.  

 


