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Descrição do Produto

Fita à base de borracha de etileno-propileno (EPR) com alta conformidade em
qualquer tipo de superfície e formulada para fusão instantânea sem a necessidade
de aquecimento (Autofusão).

Características do
Produto

Devido à sua composição, esta fita apresenta as seguintes características:
• Alto poder de isolação ;
• Ótima conformabilidade;
• Excelente propriedade de vedação
• Ótima e Rápida fusão sem presença de bolhas
• Melhor Alongamento
• Liner de fácil remoção

Propriedades

Propriedades
• Espessura (mm)
• Cor
• Resistência à tração (Psi / mPa)
• Alongamento (%)
• Rigidez Dielétrica ( kV/mm )
• Resistência à isolação (MΩ)
• Classe de Temperatura

Valores típicos.
Não devem ser usados para
especificação.

Exemplos de Uso

•
•
•
•
•

Valor médio
0,76
Preta
250 / 1,7
800
31,5
1*106
105ºC em regime contínuo e
140ºC em regime de
emergência

Isolação primária de cabos de potência 69 kV.
Vedação contra a umidade, para proteger a isolação dos cabos de potência,
quando da instalação de terminações e emendas.
Proteção contra a penetração de umidade pelas pontas dos cabos de potência.
Como isolante elétrico nas emendas e terminações de cabos de potência que
possam alcançar a temperatura de 140ºC em regime de emergência.
Proteção de cabos de ferramentas.

Modo de aplicar

Aplicar no mínimo 2 camadas ou a quantidade exata até atingir a espessura do cabo.
Esta fita deve sempre ser coberta com uma camada da Fita Isolante ScotchMR 33+
para proteção contra intempéries e ação do tempo.

Garantia (Shelf Life)

A 3M do Brasil Ltda garante este produto por 05 anos, baseado na data da nota fiscal,
desde que armazenado em suas embalagens originais em lugar seco e ventilado (entre 19ºC
e 33ºC) e com umidade relativa de até 80%.

Referências

Testes realizados de acordo com a norma da ASTM D-4325, ASTM D1000,
NBR 10669 e Norma Européia C 033-011
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