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Descrição do Produto

Desenvolvido para oferecer identificações em sinais indeléveis e de fácil visualização
em fios e cabos. O Sistema ScotchCode não aumenta a dimensão do fio ou cabo a
ser identificado, garantindo melhor aproveitamento dos espaços. em painéis elétricos,
quadros de comandos, máquinas, etc.

Características do
Produto
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•
•
•
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Filme de Poliéster com adesivo acrílico sensível à pressão;
Classe de temperatura – 40°C à 120°C
Filme flexível com adesivo de alta coesão proporcionando uma aplicação
rápida e segura.
Espessura : 0,08 mm
Adesão ao aço : 280gf/cm
Adesão ao dorso : 110 gf/cm
Medidas dos rolos : 5,46 mm x 2,43 metros
Numero de caracteres por rolo : 6 caracteres por 2,54 cm
1 rolo contém mais de 500 caracteres.

Apresentação de
Produto

• Compactos, leves e práticos, os dispensadores são compostos por dez
compartimentos recarregáveis, com as opções de códigos:
• STD 0 – 9 : Dispensador carregado com 10 rolos de fitas numeradas de 0 a 9;
• STD-C : Dispensador carregado com 10 rolos de fitas nas cores : preta, azul,
marrom, verde, cinza, laranja, vermelha, violeta, branca e amarela.
• STD : Dispensador vazio para completar de acordo com o código utilizado.
• Refis : Os rolos de fitas com cores, números ( 0 a 99 ), letras ( A a Z ) ou
sinais gráficos ( + positivo, - negativo ou terra ) podem ser encontrados
avulsos.

Exemplo de Uso

•
•
•
•

Armazenagem

Em painéis elétricos;
Quadros de comandos;
Máquinas;
Motores, etc.

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 (entre 16ºC e 36ºC) e com umidade relativa de até 80%.

Produtos Elétricos
3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,
CX Postal 123, Campinas SP
CEP 13001-970

Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda.
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