3M™ Resina Scotchcast™ 2131
Boletim Técnico

Descrição

Novembro/2011

A Resina Scotchcast™ 2131 é uma resina poliuretana bi-componente, desenvolvida
para reconstituir a capa de cobertura dos cabos flexíveis de maquinas móveis ou de
mineração, ao emendá-los ou repará-los. Sua formula única, a torna apropriada
para suportar as condições adversas de ambientes agressivos que cabos flexíveis
de maquinas móveis e de mineração operam.
A Resina 2131 é usada também como material isolante para emendas de cabos
operando em tensões de até 1kV e temperaturas de 90ºC, continuamente, até
130ºC em sobrecarga.
Quando usada conforme a especificação apropriada dos kits abaixo, possuí as
aprovações MSHA abaixo:
07-KA060007-MSHA

3M™ Scotchcast™ Mine and Portable Splice Kits 8096 Series
3M™ Scotchcast™ Jacket Repair Kits M Series*

* A Resina 2131 não está inclusa no kit da Scotchcast™ série M e deve ser solicitada
separadamente.

A Resina está disponível em um sachê bi-componente, próprio para a realização da
mistura, e encontra-se nos seguintes tamanhos:
Tipo
Tamanho B
Tamanho C

Massa (g)
213
612

Volume (cm³)
175
502

A Resina 2131 pode ser fornecida em recipientes de 18,9L mediante prévia consulta.

Características

• Retardante de chama
• Adere à maioria das coberturas modernas dos cabos
• Adere a si mesmo
• Resistente e flexível
• Disponível em um sache único, fechado, facilitando a mistura e a aplicação.
• Excelente vedação contra umidade.

Aplicações

• Usado na troca ou reparo da capa de cobertura de cabos flexíveis, cabos de
maquinas móveis ou de mineração;
• Isolação entre condutores de emendas com múltiplos núcleos operando até 1kV;
• Selamento de extremidades de cabos com múltiplas fases concêntricas.

Propriedades

Não usar para especificações. Valores são típicos, não considerar mínimo ou
máximo. Propriedades medidas em temperatura ambiente (23°C).
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Propriedades Físicas

Valores Típicos

Cor

Preto

Dureza (ASTM D2240)

82 Shore A

Densidade

1,217 g/cm³

Resistência à Tração (ASTM D412)

73,0 kg/cm²

Alongamento (ASTM D412)

339%

Temperatura de transição vítrea, Tg (DMA)

-80ºC

Pico Temperatura, 100g (3M Method TM-67)

63,5ºC

Absorção (ASTM D471) 168 h. Imersão a 100ºC 4.9%

Informações úteis

Propriedades Elétricas

Valores Típicos

Rigidez Dielétrica (ASTM D149)

13,5 kV/mm

Constante Dielétrica, 60Hz (ASTM D150)

23ºC - 60ºC - 90ºC

Fator de Dissipação, 60Hz (ASTM D150)

23ºC - 60ºC - 90ºC

IMPORTANTE:
O produto deve ser mantido na embalagem fechada até que esteja pronto para uso.
Modo de Aplicação:
• Rompa o envelope protetor e remova o sachê.
• Mantendo o sachê fechado, rompa a barreira central que separa os componentes
com os dedos.
• Misture-os bem, por no máximo 40 segundos, até obter uma cor homogênea da
resina.
• Corte uma das pontas e aplique.
Temperatura e Tempo para retirada do molde:
Temperatura
Retirada do Molde
Tempo aproximado de cura
21 ºC
1.5 – 2h
16 – 24 horas
10 ºC
3.5 – 4h
24 – 30 horas
0 ºC
6 – 8h
36+ horas
NOTA: Valores são típicos, não considerar mínimo ou máximo. Sempre confirme se
o material já endureceu antes de retirar o molde.

Vida útil e
Armazenagem

A Resina Scotchcast™ 2131 tem 3 anos de garantia a partir da data de fabricação,
quando armazenada em ambientes adequados e com umidade controlada (10 ºC –
27 ºC e umidade relativa do ar <75%).

Nota: Este boletim poderá ser alterado sem aviso prévio.
Para maiores informações do produto, favor consultar o site da 3M (www.3meletricos.com.br) ou entrar em
contato com o Serviço Técnico de Elétricos.
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