Fita Elétrica Isolante de Cambraia de Algodão
Envernizada Não Adesiva ScotchMR 2510
Dados Técnicos
Descrição do Produto

Novembro / 2009
Constituída por um dorso de tecido de cambraia de algodão não adesivado

em trama diagonal tratado à base de óleo, coberto com um verniz amarelo de
alto grau isolante.

Características do
Produto

Devido à sua composição, esta fita apresenta as seguintes características:
• Excelente rigidez dielétrica além de que suas propriedades elétricas
permanecem estáveis nas mais diversas faixas de temperatura de trabalho,
• Pode trabalhar em altas temperaturas,
• Alta resistência ao corte e cisalhamento,
• Fisicamente estável quando trabalha sobre pressão,
• Tratamento uniforme de verniz isolante fornecendo valores uniformes de
rigidez dielétrica,
• A sua superfície bastante lisa permite que o enrolamento seja uniforme
evitando bolhas dentro das camadas aplicadas.

Propriedades

•

(Valores médios, não devem ser
utilizados para especificação)
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•
•
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Exemplos de Uso

•
•

Espessura (mm)
Cor
Resistência à tração (N/cm)
Alongamento (%)
Rigidez dielétrica (kV/mm) ASTM D -295
Resistência a solventes
Resistência a oleos
Resistência à isolação (MΩ
Ω)
Classe de Temperatura (ºC)

0,18
Amarela
71,8
25
32
Excelente
Excelente
10.000
105

Aplicações diversas como barramentos e conexões, em conexões elétricas
com presença de óleo.
Para isolamentos em conexões e outras aplicações onde se necessite de
acesso rápido;

Modo de aplicar

Para isolamento aplicar duas camadas da fita alongada em 6% e com meia
sobreposição.
Todas as aplicações de fitas de cambraia deverão sempre ser protegidas com
fitas isolantes de PVC ou sistemas de injecão de resina de modo a se ter total
proteção e vedação contra contaminantes ou umidade.

Garantia (Shelf Life)

A 3M do Brasil Ltda garante este produto por 02 anos, baseado na data da
nota fiscal, desde que armazenado em suas embalagens originais em lugar
seco e ventilado.

Referências

Especificada de acordo com a norma ASTM D-295.
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Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda.
1

