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PAD - 2230
Manta para reparo de cabos
Para Cabos de Potência Protegidos até 25 kV
Tabela I
Especificação
Conjunto
N.º
2230

Dimensões da Manta
Largura
Comprimento
(mm)
(mm)
200
400

Abertura Máx.
da emenda (C)
(mm)
350

Tabela II
Item Componente
Manta para reparo de cabos 200x400mm

Vista Lateral
Adesivo para
fechamento da manta

Qtd
10

Vista frontal

Mastic

Dorso em EPR

Informações Técnicas

Instrução nº.: IMEL 095
Emissão:
Substitui: Inicial
Edição: 01

Para uso em cabos de potência monofásicos, com
cobertura de proteção, condutores de cobre ou
alumínio.

Manta para
Reparo de cabos
PAD – 2230

Normas: NBR 10296 e USTM G 53

Esta instrução poderá ser alterada sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda.

➨ ATENÇÃO: As figuras são apenas ilustrativas, não estando em escala.
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A. Preparação do Cabo
1. Coloque o cabo na posição adequada, cortando-o
convenientemente.
Remova
as
impurezas
existentes, numa extensão de meio metro, a partir
da extremidade do cabo.
2. Retire a cobertura do cabo no comprimento
equivalente à metade do conector de emenda mais
12mm. Veja figura 1

Figura 1

6. Aplique a manta de reparo com o mastic
sobre a região a ser reparada, deixando uma
distância mínima de 25 mm em cada lado
sobre a cobertura do cabo. Veja figura 4
Obs.: A manta é aplicada com o mastic
voltado para o cabo, com a finalidade de
fazer a vedação do mesmo.
Adesivo de
Fechamento

25 mm

3. Faça a conexão dos condutores, utilizando
sistema de solda ou compressão. Veja figura 2

Figura 2
4. Corte o PAD de acordo com a seção do cabo
e classe de tensão, seguindo a tabela III para
emendas retas. Veja figura 3
Tabela III: Reparos retos
Classe de Seção do Corte A
Corte
Máx
Tensão condutor
B
(kV)
(mm²)
(mm)
50
120
Depende do
comprimento
70
115
do conector +
120
100
15
50mm.
185
90
Conforme
120
70
figuras 3 e 4
185
60

Figura 4

7. No final da aplicação da manta de
reparo, faça o fechamento da mesma,
utilizando o adesivo aplicado na parte
interna do dorso.
Nota: Os desenhos mostram uma emenda
reta, no entanto a manta de reparo de
cabos, pode ser utilizada para qualquer tipo
de conector e emenda. (ex.: Emenda de
derivação utilizando conector tipo estribo,
cunha, H , etc.)

Pressionar a manta com o
mastic entre os cabos.

B

A

A
B

Figura 3
5. Retire o liner protetor do dorso da manta e o
papel siliconado que protege o mastic.
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8. Para emendas com derivação, aplicar o
produto conforme mostrada na figura
acima. Sempre inicie a aplicação com o
mastic ou seja com a parte oposta a qual
está aplicado o adesivo de fechamento da
manta. No final da aplicação do produto
fazer o fechamento da manta entre os cabos
de derivação pressionando o mastic entre
os cabos de forma a fazer a completa
vedação contra penetração de umidade.

