MANTA PARA REPARO DE CABO PAD 2230
Dados Técnicos
Descrição do Produto

Setembro/ 2011

Emenda em forma de manta constituída por um dorso de EPR recoberto com
uma camada de mastic para vedação.

Características do Produto Devido à sua composição, esta emenda apresenta as seguintes características:
 Ótima conformabilidade;
 Excelente vedação;
 Resistência a trilhamento elétrico;
 Resistência a raios UV;
 Utilizável em cabos com diâmetro externo até 40 mm
 Utilizável para todos os tipos de conectores. (reto, estribo, cunha, etc.)
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Trilhamento elétrico (NBR 10296)
Resistência de Isolamento
Tensão Elétrica em corrente alternada
Resistência a raio UV (ASTM G 53)

Classe 2A 3,0 kV
106 Mohm
25 kV – 5 min.
84 ciclos (com 8h a 65°C com
UVB, seguido de 4h a 45°C
com condensação a 96% de
Umidade Relativa).



Medidas Disponíveis

200 mm x 400 mm e
200 mm x 3 m





Aplicações

Modo de aplicar

Reconstituição das características de cabos aéreos protegidos (Rede Spacer)
classe de tensão até 25 kV quando feito uma emenda reta ou derivação no
mesmo;
 Emendas de cabos que necessitem estanqueidade completa;
 Emendas de cabos de baixa tensão diretamente enterrados;
 Isolamento de cabos até 0,6/1 kV, tanto nas emendas retas como de
derivação, com total estanqueidade;
 Isolamento de barramentos não isolados até 0,6/1 kV;
 Proteção de conectores e outras peças metálicas contra intempéries e ação
dos raios UV;
 Vedação e isolamento da saída de secundário de transformadores de
potência.
Seguir instrução de montagem ‘IMEL095’ que acompanha o conjunto.


Garantia (Shelf Life)

A 3M do Brasil Ltda garante este produto por 05 anos, desde que armazenado
em suas embalagens originais em lugar seco e ventilado (entre 10ºC e 26ºC) e
com umidade relativa de até 80%.

Referências

Aprovada de acordo com os requisitos das normas NBR 10296 para
trilhamento elétrico e ASTM G 53 para resistência a raios ultravioleta.
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Nota: Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio.
Para maiores informações do produto, favor consultar site da 3M (www.3m.com.br) ou entrar em contato com o Serviço
Técnico de Elétricos.

Produtos Elétricos
3M do Brasil Ltda.
Fone: (19) 3838-7000
Via Anhanguera km110, Sumaré - SP
CEP: 13.181-900

Material produzido pela 3M do Brasil

LINHA ABERTA
Fone: 0800 013 2333

Informações
Consulte o Serviço Técnico de Elétricos
FONE: (19) 3838 - 7417
(19) 3838 - 7976
(19) 3838 - 7593
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