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� A Prysmian oferece FITAS ISOLANTES com as características que
você precisa. Numa instalação elétrica, não é só o cabo que
garante a qualidade. Para que o circuito funcione perfeitamente,
conexões e emendas devem estar muito bem isoladas, evitando
falhas que podem comprometer o circuito elétrico como um
todo. Pensando nisso, a Prysmian criou uma linha completa de
fitas isolantes que seguem o mesmo rigoroso padrão de quali-
dade dos seus fios e cabos elétricos.

Descrição:

� São fitas com filme a base de PVC e adesivo a base de resina
de borracha, não propagante à chama, indicadas para isolação
de fios e cabos elétricos de baixa tensão, proteção de emendas
e terminações de cabos de potência e revestimentos em geral.
Suas propriedades elétricas e mecânicas proporcionam maior segu-
rança nas instalações elétricas e comodidade durante a aplicação.

Características:

� Fita isolante plástica P-44 SUPER
Cor: preta.
Norma: NBR NM 60454-3-1.
Embalagem: caixa plástica ou encartelado contendo 1 rolo com
20m de comprimento.
Largura: 19mm.
Espessura: 0,18mm.
Acondicionamento: caixa de papelão com 24 ou 60 unidades.
Produto de PVC auto-extinguível à chama - Antiflam.

� Devido à sua excelente flexibilidade e sua maior capacidade de
adesão, as fitas P-44 Super são as preferidas dos eletricistas
profissionais. São recomendadas para recomposição da camada
isolante ou cobertura de cabos, mesmo daqueles que ficarão
expostos a atuação de U.V. (Ultra Violeta).

Aplicação:

� Fita isolante plástica P-42 SUPER
Cor: preta.
Norma: IEC 60454-3-1.
Embalagem: caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m ou 20m
de comprimento.
Largura: 19mm.
Espessura: 0,15mm.
Acondicionamento: caixa de papelão com 100 unidades (10m
e 20m). Produto de PVC auto-extinguível à chama - Antiflam.

� Recomendada para recomposição da camada isolante ou
cobertura de cabos elétricos em emendas e acabamentos, nas
instalações elétricas em geral até 750V.

Aplicação:
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A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as características técnicas, pesos e dimensões apresentadas neste catálogo, sempre respeitando os
valores previstos nas normas citadas. A Prysmian não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do uso inadequado e/ou negligente das
informações contidas neste catálogo.
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� Fita isolante plástica P-22
Cores: preta, vermelha, azul, verde, amarela e branca.
Norma: IEC 60454-3-1.
Embalagem: rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento.
Largura: 19mm.
Espessura: 0,13mm.
Produto de PVC auto-extinguível à chama - Antiflam.
Acondicionamento: caixa de papelão com100 (20m), 150 (10m)
e 200 (5m) unidades.

� Fita de uso doméstico para aplicações em geral.Aplicação:

Características � Fita Autofusão I-10
As fitas I-10 são fabricadas com composto de EPR especial-
mente desenvolvido pela Prysmian. Devido a sua excelente elas-
ticidade e maleabilidade, a fita Autofusão I-10 é fácil de aplicar,
reduzindo o risco de formação de vazios durante a aplicação das
camadas, aumentando a confiabilidade da região recomposta.
Cor: preta.
Norma: ASTM-D-4388.
Embalagem: disponível em rolos de 5m ou 10m de comprimen-
to, protegido com invólucro plástico e caixa em cartão.
Largura: 19mm.
Espessura: 0,76mm.
Acondicionamento: caixa de papelão com 20 unidades.
Produto a base de EPR, não perecível.

� Recomendada para a recomposição da camada isolante de cabos
elétricos em emendas e terminações até 69kV, inclusive aquelas
que terão contato com umidade.

Aplicação:
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