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DESCRIÇÃO

 » 100% impermeabilização  » Fixação de duas asas

 » Flexível e durável  » Perfeito para duches e banhos pré-
fabricados

• CARACTERÍSTICAS

Membrana anti-filtrações multiaxial e flexível para assegurar a estanquidade das juntas com paredes e pavimentos na 
instalação de pratos de duche, banheiras e outros sanitários.

O seu design patenteado exclusivo, com duas abas para colar simultaneamente nos dois lados do sanitário, assegura uma 
fixação forte e ao mesmo tempo uma dupla barreira para as filtrações entre o sanitário e as paredes e pavimento ao seu redor.

A SafeBand cumpre os requisitos de DIN 18534 e foi testada pelo instituto de testes independente Kiwa de acordo com a 
ETAG 022-2.

A membrana de impermeabilização SafeBand 
pode ser usada em qualquer prato de duche ou 
banheira quer seja de metal, cerâmica, resinas 
ou acrílico. 

A membrana cola-se nos extremos do 
prato ou banheira e fixa-se à paredeou ao 
pavimento com cimento cola conectando com a 
impermeabilização. Em seguida é coberta com 
lajes ou azulejos. O resultado será uma proteção 
segura e invisível contra as humidades.
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INSTALAÇÃO

Aplicação de SafeBand em banheiras.

• MEDIDAS

SafeBand 3,5 m
Uso em banheiras e pratos
de duche, formato pequeno e
médio, paredes e pavimentos.

SafeBand 6 m
Uso em pratos de duche de
grande formato, com entrega
para impermeabilização de
paredes e pavimentos.

SafeBand 30 m
Tamanho profissional para
instaladores ou venda ao metro.

Aplicação de SafeBand em bases de chuveiro.
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 » LIMPAR

Esfregar o perímetro do prato de duche ou da banheira com um 
pano e um produto de limpeza adequado à superfície. Deixar 
arejar durante alguns minutos.

 » PREPARAR AS ESQUINAS

Utilizar os adesivos de reforço fornecidos. Cortar e colar um em 
cada esquina como se indica na imagem. Pressionar com ajuda 
do aplicador (ver conteúdo) sobre o papel protetor.

 » LADOS PARA A PAREDE

Instalar em primeiro lugar os lados junto à parede. A SafeBand 
deve instalar-se de forma continua com única peça para formar a 
barreira anti-filtrações nas paredes. Cortar a medida necessária 
mais 2 ou 3 cm.

SafeBand tem 2 abas, uma mais larga que outra, que levam fita 
butílica adesiva protegidas por fitas de papel. Retirar cerca de 20 
cm da fita mais larga de papel e começar a colar a partir de uma 
esquina na lateral do prato ou banheira. A aba estreita, ainda com 
o seu papel, deve ficar sobre o extremo superior.

INSTALAÇÃO
Retirar mais papel protetor e continuar a colar, mantendo o 
alinhamento. 

Para dar folga à membrana de forma a que possa ajustar-se 
ao ângulo da parede, antes de dobrar nas esquinas, fazer uma 
pequena prega de menos de 1 cm, beliscando e colando a fita 
butílica sobre ela própria e ao reforço da esquina. Fazer um 
pequeno corte na aba estreita para facilitar a dobra.

Começar agora a retirar o protetor da aba estreita e a colá-la no 
extremo superior. Uma vez colada toda a fita,

pressionar firmemente com o aplicador em todo o contorno.
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INSTALAÇÃO
 » TRATAR OS CANTOS

Para instalar a barreira anti-filtrações nos lados que são colados 
ao pavimento ou a planos horizontais, é preciso cortar uma fita 
de SafeBand para cada lado. A membrana deve subir as paredes 
e ligar-se com a membrana das paredes.

• Se for instalada em 3 lados - A / C / D - A+20 cm, C+40 cm, 
D+20 cm.

Retirar cerca de 20 cm da fita mais larga de papel e começar 
a colar a partir de uma esquina no lado inferior do prato ou 
banheira. A aba estreita, ainda com o seu papel, deve ficar no 
lateral.

Retirar mais papel protetor e continuar a colar, mantendo o 
alinhamento. Antes de fazer a dobra na esquina para subir, fazer 
um pequeno corte na aba estreita para facilitar a dobra. Continuar 
a colar na parte traseira da membrana do outro lado.

Começar agora a retirar o protetor da aba estreita e a colá-la 
no extremo lateral e sobre a membrana do outro lado. Uma vez 
colada toda a fita, pressionar firmemente com o aplicador em 
todo o contorno.

Uma vez instalado o prato de duche ou banheira na sua posição 
definitiva, colar a SafeBand às paredes e ao pavimento com 
cimento cola tipo C2.

Instalar, se estiver previsto, a impermeabilização de pavimentos 
e paredes sobrepondo-a sobre a SafeBand.

Colar o pavimento ou azulejo sobre SafeBand com cimento cola 
tipo C2cemento cola tipo C2.
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INSTALAÇÃO
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INSTALAÇÃO
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FICHA TÉCNICA
FICHA TÉCNICA

ESTIL GURÚ S.L.U. P.I. El Pla  Carrer dels telers, 22 - Apdo. 584
46870 ONTINYENT · Valencia · España

www.estilguru.com     guru@estilguru.com
Tel.  0034 96 291 45 11      Fax. 0034 96 236 90 10

Estanquicidade à água EN 1928 - - Passa

Reação ao fogo EN 13501-5 clase - F

Alargamento: L // T EN 12311-2 (A) % - ≥50 // ≥50

Resistência a la tração: L // T*1 EN 12310-2 N - ≥75 // ≥10

Flexibilidade a baixa temperatura EN 495-5 ºC - -20

Estabilidade dimensional EN 1107-2 % - ≤2

Fator de resistência a humidade (μ) EN 1931 (B) - - 7947

Difusão de vapor (valor sd) EN 1931 (B) m - 5,4

Defeitos visíveis EN 1850 - - Passa

Comprimento
EN 1848-2

m +5% 3,5 // 6 // 30

Largura mm -0,5% // +1% 120

SAFEBAND
Descrição: Membrana anti-filtrações multiaxial e flexível para assegurar a estanquidade das juntas com paredes e pavimentos 
na instalação de pratos de duche, banheiras e outros sanitários.

Productor: Estil Gurú S.L.U.        Código de Fábrica: 310-G

CARACTERÍSTICAS MÉTODO UNIDADE TOLERÂNCIA VALOR

*1 Sentido de teste: L - longitudinal // T – transversal

Massa de butil extrudido não vulcanizado

1

Largura - mm +1  //  - 1 5

Espessura - mm +10% // -10% 0,8

Peso específico EN ISO 10563 - - 1,5

Temperaturas de serviço interno ºC - -20º a +90º

Temperaturas de aplicação interno ºC - 5º ≤ T ≤ 40º

Pressão para selagem interno g/cm² - 5 ≤ P ≤ 15

Aderência em corte dinâmico interno N /cm² - 20

Aderência em tensão dinâmica interno N /cm² - 24

Resistência das sobreposições ao corte EN 12317-2 N/50 mz - ≥130

Alta viscosidade e boa aderência a uma ampla gama de substratos. Permanece flexível ao longo da sua vida útil.

Outras características

  SafeBand cumpre os requisitos da DIN 18534 e foi testada pelo instituto independente de testes Kiwa de acordo com a ETAG 022-2.
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GARANTÍA

Estil Gurú S.L.U. como empresa fabricante de sistemas de impermeabilização garante a qualidade dos seus 
produtos.

Estil Gurú, S.L.U. garante que as membranas de impermeabilização SAFEBAND cumprem as especificações 
técnicas e as normas de qualidade que lhes são aplicáveis, especialmente as derivadas da norma UNE EN 13956: 
2012.

A película SAFEBAND tem a marcação CE em conformidade com a norma UNE EN 13956: 2013 e tem um nível 
mínimo de emissões de COV (compostos orgânicos voláteis).

A adequação da película SAFEBAND para a utilização proposta de impermeabilização de pavimentos com 
drenagem de água é certificada pelo Document d’Aptitude Technique - Avis Technique n° 13/14-1258 emitido 
pelo organismo notificado CSTB de França.

Os sistemas de impermeabilização SAFEBAND com folhas SAFEBAND beneficiam de um certificado de garantia 
de 10 anos do fabricante, juntamente com um seguro R.C.

Os documentos de apoio, declarações e certificações estão disponíveis na secção de download www.estilguru.
com e podem ser solicitados por e-mail ao nosso serviço ao cliente em atencionalcliente@estilguru.com



Pol. Industrial El Pla, Carrer dels Telers, 22

Tel.: 96 291 45 11

www.estilguru.com


