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Descrição do Produto

A Fita metálica é produzida em cobre estanhado e confeccionada em malha
aberta, permitindo interligações entre camadas blindadas, assegurando um
enrolamento compacto, mesmo quando exposta em ambientes com alto grau
de umidade relativa ( não absorvendo esta umidade ) não necessita soldagem.
É uma fita condutora de metal de fio 36AWG capaz de suportar temperaturas
de sobrecarga de até 130°C.

Características do
Produto

Devido à sua composição, esta fita apresenta as seguintes características:
• Estável em temperaturas elevadas.
• Resistente a óleos
• Compatível com todos os tipos de isolamento solido encontrados em cabos
de media tensão
• Resistente ao fogo
• Resistente a corrosão
• Resistente a solventes, umidades, raios ultra violetas
• Alongamento que permite conformação em superfícies irregulares

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

•
•
•

0,40
Espessura (mm)
Cinza
Cor
38,45
Resistência à tração (N/cm)
70
Alongamento (%)
0
Absorção de água
Passa
Resistência UV
Passa
Resistência ao ozônio
25mm x 4,5 m e 25mm x 30m
Dimensão
Para reconstrução da blindagem metálica em emendas de média tensão.
Para construir a parte condutora dos cones de alívio em terminais de média
tensão
Para uniformização do campo elétrico na área do conector em cabos de
papel impregnado à óleo

Modo de aplicar

Ao elaborar emendas e terminações de média tensão é importante aplicar a
fita em meia sobreposição com certa tensão e uniformidade de aplicação.

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.

Referências

Testes de propriedades realizados de acordo com a Norma ASTM D-1000-76
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