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Descrição do Produto

Características do
Produto
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Fita Elétrica 1276 é constituída de um dorso de papel elétrico, reforçada por
filamentos de vidro paralelos e um adesivo de acrílico sensível à pressão e
compatível com óleo.
O adesivo especial utilizado nesta fita 1276 promove uma excepcional adesão do
isolamento de papel diamantado com resina epóxi durante o processo de
secagem do transformador.
Diferentemente das fitas de papel convencionais, o dorso de papel que constitui
esta fita proporciona uma completa impregnação e saturação da mesma nas
camadas adjacentes do isolamento. Esta característica minimiza a possibilidade
de vazios que provocam as descargas corona, com subseqüente deterioração
dos materiais isolantes. O filme de poliéster usado tradicionalmente na fabricação
das fitas adesivas reforçadas com fibra de vidro não absorve o óleo de
transformador.
• Adesivo estável mesmo após longa exposição aos fluídos de transformador
• Dorso saturável para minimizar a formação de bolhas de ar
• Mínima presença de bolhas de ar entre as camadas do adesivo na fita
• Mínima contaminação no óleo – fator de potência e tensão interfacial
• Propriedades mecânicas superiores no manuseio, que proporciona eficiência
operacional
• Colagem sob temperatura do papel diamantado compatível com esta fita

Propriedades
(valores típicos)

Exemplos de Uso
Prazo de Validade &
Estocagem

Espessura total (mm)
Resistência à tração (N/cm)
Alongamento à Ruptura (%)
Adesão ao Aço (N/cm)
Tensão Disruptiva (V) 1
Fator de Corrosão Eletrolítica

0,228
481
5
4,4
3500
1,0

Bobina de transformadores á óleo.
Este produto possui 5 anos de prazo de validade a partir da data de fabricação,
quando estocada em temperatura e umidade controladas (10°C a 27°C e
umidade relativa <75%).
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Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda, não devem ser
utilizados na definição de especificações de materiais. Os valores são típicos, não são considerados
mínimos ou máximos. As propriedades são medidas à temperatura ambiente (~23°C), salvo em
condições especiais.
1

