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3ScotchcastTM
Resina para Isolamento Elétrico 40
Descrição do Produto

3M™ ScotchcastTM 40 é uma resina que não contém carga mineral, é poliuretânica
e bi componente, para cura à temperatura ambiente. A resina foi projetada para
utilização em isolação elétrica e proteção mecânica de emendas de cabos
elétricos.
A resina 40 é classificada como LIW (low voltage insulation water curable) de acordo com a
Norma Cenelec HD 631.1 S2.
Uma vez que a cura esteja completada, a resina oferece resistência ao impacto e
durabilidade contra umidade e corrosão atmosférica.
Aplicação
Proteção mecânica para emendas de média tensão, e isolamento elétrico e proteção mecânica de
emendas de baixa tensão, aplicável em ambiente internos, externos, subterrâneas e
submersas.
Características
-Boa aderência em metais e plásticos de diferentes características.
- Comportamento hidrofóbico durante a fase de cura.
- Excelente estabilidade hidrolítica.
- Reação exotérmica de cura à baixa temperatura.
Dados de Processo
Proporção de Mistura
Tempo de Manuseio

A:B
At 5 °C
At 23 °C
At 40 ° C

100 : 42
35 min
18 min
09 min

Propriedades Típicas
Nota: Esta informação não deve ser utilizada para especificações.
Os valores listados são típicos e não devem ser considerados mínimos ou máximos.
Propriedade
Parte A
Densidade
Viscosidade 23°C

Valor

1,003 g/cm³
1000 – 1100 mPas
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Especificação

ISO 3675
EN ISO 2555

Propriedade
Parte B
Densidade
Viscosidade 23°C
Propriedade
Parte A&B (mistura)
Densidade
Viscosidade 5°C
Viscosidade 23°C
Temp. Reação exotérmica 40°C
Comportamento Hidrofóbico
Contração volumétrica

Valor
1,21 – 1,25 g/cm³
205 mPas
Valor

Especificação
ISO 3675
EN ISO 2555
Especificação

1,07 g/cm³
4600 mPas
900 mPas
104 °C
≤ 10 ml
4,0 %

ISO 3675
EN ISO 2555
EN ISO 2555
HD 631.1 S2
HD 631.1 S2
EN ISO 3521

57
17 MPa
87 %
Nenhuma Ruptura

EN ISO 868
EN ISO 527
EN ISO 527
EN ISO 179

Part A&B (após cura*)
Propriedades mecânicas
Dureza Shore D
Resistência à Tração
Alongamento à Ruptura
Resistência ao impacto
Propriedades Elétricas
Resistividade Volumétrica
a 23 °C
a 80 °C
Rigidez Dielétrica
a 23 °C
Fator de Dissipação
a 23 °C
a 80 °C
Constante Dielétrica
a 23 °C
a 80 °C
Propriedades Elétricas
após envelhecimento a
seco
Resistividade Volumétrica
a 23 °C
Rigidez Dielétrica
a 23 °C
Constante Dielétrica
a 23°C
Propriedades Elétricas após
envelhecimento com umidade
Resitistividade Volumétrica
a 23 °C
Rigidez Dielétrica
at 23 °C
Constante Dielétrica
a 23 °C

3,89E+15 Ωcm
4,32E+13 Ωcm

IEC 60250

EN 60243-1
36 kV/mm
<0,05
<0,142

IEC 60250

4,9
9,5

IEC 60250

IEC 60250
> 1,0E+14 Ωcm
EN 60243-1
> 38 kV/mm
IEC 60250
<10
IEC 60250
> 1,0E+14 Ωcm
> 34 kV/mm
<10

*ciclos de cura e envelhecimento de acordo com a Norma
Cenelec HD631.1 S2
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EN 60243-1
IEC 60250

Informações de utilização:
A Resina Scotchcast 40é fornecida em sacos plásticos com duas câmaras com
barreira removível na proporção estequiométrica correta. Possui 420g/370ml por
pacote configurado pelo tamanho C. Este tipo de embalagem vai garantir a
proporção correta da mistura para a aplicação da resina.
Para outras informações, relevantes para o uso da resina, Tempo de Manuseio,
Viscosidade, Densidade, etc, por favor veja acima as propriedades típicas.
Armazenamento:
A Resina 3M Scotchcast TM 40 tem uma vida útil de pelo menos 36 meses, desde
que armazenada entre 10 °C e 40 °C com um nível de umidade <75% na
embalagem original e fechada. A data de validade de cada produto aparece no
rótulo do produto.
A armazenagem para além da data especificada no rótulo não significa
necessariamente que o produto não é mais utilizável. Neste caso, contudo, é de
responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade da resina.

Segurança e Manuseio:
A 3M oferece aos seus clientes uma FISPQ (Ficha de Informações de Segurança
de Produto Químico) específica de produto específico para cobrir potenciais efeitos
na saúde, manuseio, estocagem, uso e informações de descarte. A 3M encoraja
seus clientes a rever a FISPQ de seus produtos antes da sua utilização.
Gestão de Produtos:
A 3M tem uma preocupação fundamental para todos os que fazem, distribuem e
utilizam seus produtos, e para o ambiente em que vivemos. Esta preocupação é a
base da nossa filosofia e políticas pelas quais avaliamos a saúde e a informação
ambiente em nossos produtos e, em seguida, tomar as medidas adequadas para
proteger os trabalhadores, a saúde pública e o meio ambiente.
Regulamentos:
A resina 40 está em conformidade com todas as diretivas e regulamentos europeus,
relevantes para este produto.
A resina 40 está em conformidade com a diretiva da União Européia –
EU 2002/95/CE (RoHS) e da regulamentação EU 1907/2007/EC RAECH.
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