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Compósito bicamada autoadesivo formado por 
uma poliolefina de alta resistência colada 
termicamente a uma lâmina asfáltica de alta 
densidade. 

	

	

	

	

	

	

	

INSTALAÇÃO 

 
1. Corte uma seção do ELASTOBAND® 

TUBAGENS de acordo com o comprimento do 
ducto usando uma lâmina. 
 

2. Remova o plástico antiaderente e aplique o 
material, expondo a chapa viscoelástica. Não é 
necessário fixar o material com cola, pois o 
produto tem excelente aderência. 

 
3. Repita estes passos, colocando nas diferentes 

secções a isolar. Nos cotovelos, recomenda-se o 
uso de ELASTOBAND 90. 

 
4. Coloque a fita de vedação adesiva 

ELASTOBAND® 50 em todas as juntas das 
seções para garantir a estanqueidade.  
 

	

	

Distribuído em Portugal por:  



	

	

 ELASTOBAND® TUBAGENS 
 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS 

 

 ELASTOBAND® BAJANTES 

ESPESSURA TOTAL (mm) 4 

LARGURA (mm) 420 

ISOLAMENTO ACÚSTICO MÁX.  1 CAMADA (dBA)* 11,8 

ISOLAMENTO ACÚSTICO GLOBAL 1 CAMADA 
(dBA)* 

8,6  

TEMPERATURA MÁXIMA DE USO (ºC) 70 

m/ROLO  10 

APRESENTAÇÃO ROLOS 

ROLOS/PALETE 40 

ARMAZENAMENTO: O material deve ser protegido do tempo e armazenado na posição 
vertical. 

 
* Redução de ruído em um tubo de descida de PVC, vazão de 6 l/s, aplicando uma única camada.
 Teste 20151105 de acordo com a UNE EN 14366: 2005 feita pelo laboratório da UPV.     
 

 

 

 

RECOMENDADO PARA… 

 

 
- Isolamento acústico de todos os tipos de tubos, ar e água.	

Distribuído em Portugal por:  

A informação fornecida corresponde a dados obtidos nos nossos laboratórios e/ou em laboratorios externos acreditados. Os productos fornecidos respeitarão os dados apresentados nesta ficha. 
A ChovA, S.A. reserva-se o direito de alterar ou anular algum parámetro sem aviso prévio. A garantía prestada pela ChovA, S.A. limita-se à qualidade do produto.  
Quando aplicado em obra, na qual não participamos, deverão seguir-se minuciosamente as instatruções de instalação do produto. Os valores de isolamento acústico poderão resultar diferentes dos apresentados 
debido a uma incorreta aplicação dos materiais ou sistemas em obra. Esta ficha técnica poderá ser anulada ou revista pelo que, em caso de dúvida, solicite sempre a última revisão.	


