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Fita Isolante ScotchMR 33+MR  Uso Profissional

Saiba mais: 
Nova norma de fitas isolantes

A Fita Isolante ScotchMR 33+MR possui características 

exclusivas que a tornam referência no mercado elétrico 

e nas concessionárias de energia. Sua formulação 

única garante uma alta performance de isolação e alta 

resistência mecânica na instalação elétrica.

Propriedades
Espessura: 0,19 mm
Medidas disponíveis: 19 mm x 5 m, 19 mm x 10 m e 19 mm x 20 m
Classe de temperatura: 90 ºC - Antichama 
Certificada pela UC nova norma:
ABNT NBR NM 60454-3-1-5 na Classe A

Aplicações e Vantagens
Isolação de fios e cabos elétricos até 750 V;
Cobertura final em emendas e terminações, 
formando capa protetora altamente resistente à 
abrasão;
Atua como camada protetora contra raios UV 
(UltraVioleta);
Excelente memória elástica: garante perfeita 
isolação nas diversas condições de intempéries;
Atende à Norma RoHS: isenta de metais pesados, 
livre de chumbo;
Qualidade 3M impressa no dorso da fita.

•
•

•

•

•

•

O que é norma?

É um documento oficial que estabelece padrões de 

testes e requisitos técnicos aprovados por um organismo 

reconhecido (Ex.: ABNT), que garante a ótima qualidade e 

segurança de um produto. 

Por que mudou?

As fitas isolantes, assim como fios e cabos, evoluíram ao 

longo dos anos, acompanhando as novas tecnologias de 

aplicação e segurança. 

Desta forma, para garantir um padrão de qualidade dos 

produtos existentes no mercado brasileiro, foi elaborada 

uma nova norma pela ABNT/COBEI, com testes mais 

criteriosos para certificação, contemplando mais categorias 

de fitas isolantes.

Norma anterior: NBR 5037/83

Norma para fitas com espessura acima de 0,18 mm (uso 

profissional), 6 testes para serem certificadas.

NOVA NORMA PARA FITAS ISOLANTES 2007

ABNT NBR NM60454-3-1-5/F-PVCp-90/RTp

Classe A: acima 0,18 mm de espessura (uso profissional)

Classe B: 0,15 mm de espessura (uso geral e industrial)

Classe C: 0,12 mm de espessura (uso geral e doméstico)

23 testes para serem certificadas.

Como saber se o produto atende à norma?

Através da certificação oficial obtida por testes técnicos 

validados por um órgão certificador credenciado pelo 

INMETRO.

Exemplos de certificadores: U/C, BVQI, AFAQ.

Fique atento para o selo!

O selo de um órgão certificador é a única garantia de escolha 

de um produto testado, aprovado, certificado.

Não corra riscos!

Exija sempre produtos certificados!

Fitas Isolantes Premium

Classe A

3
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Fitas Isolantes Premium

Fita Isolante Colorida ScotchMR 35+  Uso Profissional

São 8 cores disponíveis para identificar e isolar com segurança 

e resistência fios e cabos elétricos. 

Aplicações e Vantagens
Isolação de fios e cabos elétricos até 750 V;

Identificação de saídas de motores, barramentos, áreas de 

segurança, chicotes de fios etc.;

Resistente a raios UV (UltraVioleta);

Excelente memória elástica

Atende à Norma RoHS: isenta de metais pesados, livre de 

chumbo.

•

•

•

•

•

Fita Elétrica de Alta Tensão ScotchMR 23BR Uso Profissional

Fita de Borracha Autofusão 
A Fita Elétrica de Alta Tensão ScotchMR 23BR adapta-se 

a qualquer superfície, por mais irregular que ela seja. 

Seu filme protetor destaca-se automaticamente com 

o alongamento da fita, gerando economia de tempo e 

agilidade na aplicação.

Aplicações e Vantagens
Isolação primária de fios, cabos, emendas, terminais e 

terminações com classe de tensão de até 69.000 V;

Vedação contra penetração de umidade pelas pontas 

dos cabos elétricos durante e após instalação de 

acessórios (emendas, terminais e terminações);

Atua como isolante elétrico nas emendas e terminações 

de cabos que possam atingir a temperatura de 140 █ºC, 

em emergência;

Excelente rendimento e alongamento.

•

•

•

•

Propriedades

Espessura: 0,76 mm
Medidas disponíveis: 19 mm x 2 m, 19 mm x 5 m e 19 mm x 10 m
Classe de temperatura: 105 ºC ou 140 ºC em regime de emergência

Propriedades
Espessura: 0,18 mm
Medidas disponíveis: 19 mm x 20 m
Classe de temperatura: 90 ºC
Cores disponíveis: amarela, azul, branca,
cinza, marrom, verde, vermelha e violeta
Certificada pela UC nova norma ABNT NBR NM60454-3-
1-5 na Classe A

Temperatura 
105 �C

Classe A
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Fitas Isolantes Uso Geral

	 Fita Isolante Colorida TemflexMR 1500

São 5 cores disponíveis para identificar e isolar fios e cabos em geral.

Aplicações
Identificação de fios e cabos elétricos com temperatura de até 90 ºC;
Identificação de barramentos;
Marcação de peças e ferramentas.

•
•
•

	 Fita Isolante ImperialMR Slim Uso Geral e Doméstico até 750 V

Aplicações
Pequenos reparos elétricos domésticos;
Conserto de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos etc.;
Reforço em cabos de ferramentas etc.

•
•
•

Propriedades
Espessura: 0,13 mm
Medidas disponíveis: 18 mm x 5 m, 18 mm x 10 m e 
18 mm x 20 m
Classe de temperatura: 90 ºC
Atende à norma RoHS 
Certificada pela nova norma 
ABNT NBR NM 60454-3-1-5, na classe C

Fita Isolante HighlandMR Uso Geral e Industrial até 750 V

A 3M tem em sua linha de fitas isolantes de uso geral a Fita HighlandMR, indicada 
para reparos e proteções mecânicas.

Aplicações
Isolação de fios e cabos elétricos até 750 V;
Proteção mecânica de cabos de ferramentas.

•
•

Propriedades
Espessura: 0,15 mm
Medidas disponíveis: 19 mm x 5m, 19 mm x 10 m 
e 19 mm x 20 m
Classe de temperatura: 90 ºC
Atende à norma RoHS 
Certificada pela nova norma ABNT NBR NM 
60454-3-1-5, na classe B

Propriedades
Espessura: 0,13 mm
Medidas disponíveis: 18 mm x 5 m, 18 mm x 10 m e 
18 mm x 20 m
Classe de temperatura: 90 ºC
Atende à norma RoHS 
Certificada pela nova norma 
ABNT NBR NM 60454-3-1-5, na classe C

	 Fita Isolante Alarme & Som
Fita isolante de uso geral especial para instalações de alarme e som.

Propriedades
Nova Espessura: 0,10 mm
Novas Medidas: 16 mm x 5 m e 16 mm x 10 m
Novo Alongamento - Rasgamento mais fácil.
Até 24V.

Lançamento
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Acessórios Para Instalações Elétricas

Conectores Elétricos ScotchlokMR 2

Fácil Aplicação 
Os Conectores Elétricos ScotchlockMR 2 dispensam o uso 

de solda e ferramentas para instalações. Seu princípio é 

baseado na conexão por pressão, assegurando ligações 

permanentes nas condições mais severas de uso. 

Recomendados para uso interno e externo. 

Aplicações
Instalações em chuveiros, luminárias, lustres etc.;
Conexões em motores elétricos.

•
•

Disponível também em embalagem encartelada,
ideal para lojas de auto-serviço.

S/F = Sólido/Flexível

Propriedades
Classe de tensão: 750 V
Classe de temperatura: 105 ºC
Corpo de polipropileno auto-extinguível e 
resistente a raios UV
Mola de aço com proteção anticorrosiva
Facilidade de manuseio (aletas)

Conector tipo O/B
Número de Condutores Combinação/Secção Tipo

2 a 6 0,5 mm² S/F
2 a 5 0,75 mm² S/F
2 a 4 1,0 mm² S/F
2 a 3 1,5 mm² S/F

2 2,5 mm² S/F
Capacidade para combinações entre fios com secções diferentes 0,5 a 2,5 mm²

Conector tipo R/Y
Número de Condutores Combinação/Secção Tipo

5 a 7 0,5 mm² S/F
3 a 7 0,75 mm² S/F
2 a 8 1,0 mm² S/F
2 a 7 1,5 mm² S/F
2 a 5 2,5 mm² S/F
2 a 4 4,0 mm² S/F

2 6,0 mm² S/F
Capacidade para combinações entre fios com secções diferentes 2,5 a 6,0 mm²

Conector tipo B/G
Número de Condutores Combinação/Secção Tipo

3 a 6 2,5 mm² S/F
2 a 5 4,0 mm² S/F
2 a 4 6,0 mm² S/F

2 10 mm² S/F
Capacidade para combinações entre fios com secções diferentes 2,5 a 10,0 mm²

Reutilizável
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Conectores Elétricos Scotchlok MR IDC

Os Conectores ScotchlockMR IDC são dotados de 

contatos de latão estanhado em forma de “U” que, 

em uma única operação, removem a capa isolante 

dos fios sem a utilização de alicates especiais. 

Conectam e isolam através do corpo de polipropileno 

auto-extinguível.

Aplicações e Vantagens
Instalações prediais, industriais e equipamentos;
Fácil e rápida aplicação;
Não precisa desencapar fios, nem utilizar 
ferramentas especiais;
Não reutilizável.

•
•
•

•

Nova Tabela

Emenda de Derivação  

Conecta sem 

desencapar 
os fios
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Dispensador Scotchcode MR

Lubrificante 3M 

Propriedades:
Medidas dos rolos: 5,46 mm x 2,44 m (largura x comprimento)
Rendimento: permite aproximadamente 100 identificações
Composição: filme de poliéster com adesivo acrílico
Classe de temperatura: 120 ºC

Para Puxamento de Fios e Cabos

STD 0-9: dispensador carregado com 10 rolos de 
fitas numeradas de 0 a 9;
STD-C: dispensador carregado com 10 rolos de 
fitas nas cores: preta, azul, marrom, verde, cinza, 
laranja, vermelha, violeta, branca e amarela;
STD: dispensador vazio para completar de acordo 
com o código utilizado;
Refis: para reabastecimento do dispensador.

•

•

•

•

Aplicações:
Puxamento e arrasto de fios e cabos de energia ou 
telecomunicações;
Lubrificação de partes ou componentes em geral 
para arrasto;
Lubrificações temporárias contra atrito;
Não danifica a superfície do cabo;
Não deixa resíduo depois de aplicado.

•

•

•
•
•

Dispensador de Fitas para Identificação STD
Compactos, leves e práticos, os dispensadores são compostos por dez 

compartimentos recarregáveis, com as opções de códigos:

Produto Unidade
WL/0,2L Frasco com 200 ml
WL/0,5L Frasco com 500 ml
WL/1L Frasco com 1 litro
WL/10L Balde com 10 litros

Produto
não inflamável

Acessórios Para Instalações Elétricas

Gel à base d´água



9

Fita ScotchrapMR 50

Fita Elétrica de Silicone Scotch MR 70

Aplicações:

Propriedades:

Aplicações:
Proteção mecânica e elétrica para camada anticorrosiva em:

Tubulações e junções expostas a ações químicas 
(subterrâneas, aéreas, de incêndio etc.);
Energia solar (instalações prediais, tubulações de 
água fria e quente, proteção contra ação solar);
Cruzamento de tubulações de gás com rede 
elétrica.

•

•

•

Proteção externa de terminações, oferecendo 
proteção contra arco proporcionado pelo 
trilhamento elétrico;
Proteção extra para locais poluídos ou com 
grande umidade relativa.

•

•

Espessura: 0,30 mm
Medidas disponíveis: 25 mm x 9 m 
Classe de temperatura: 180 ºC 

Vantagens:
Não possui liner, facilitando aplicação;
Não gera resíduos;
Aplicação manual, não requer equipamentos;
Utilização para aplicações internas e externas em 
situações adversas (ambientes ácidos, salinos e 
outros);
Resistência mecânica e excelente conformabilidade;
Dupla proteção: mecânica e elétrica;
Alta durabilidade.

•
•
•
•

•
•
•

Fita resistente a altas temperaturas e raios UV (UltraVioleta)

Propriedades Primer ScotchrapMR 3M
Para uma maior aderência da fita ao revestimento 
anticorrosivo, utilize o promotor de adesão Primer 
ScotchrapMR

Base: borracha sintética
Secagem rápida
Resistente à água e a solventes em geral

Propriedades da Fita ScotchrapMR 50
Tamanhos disponíveis: 50 mm x 30 m / 75 mm x 30 m / 
100 mm x 30 m / 150 mm x 30 m / 200 mm x 30 m
Espessura: 0,25 mm
Classe de temperatura: 90 ºC
Atende à norma RoHS

Solução de fácil aplicação, não exige uso de equipamento 
especial, ou método que ofereça perigo (fogo ou calor).

Fitas Elétricas Especiais



10

Fitas Elétricas Especiais

Fita Semicondutora ScotchMR 13

Aplicações:
Suavizar a concentração de cargas na área de corte 
da blindagem, na elaboração de emendas em média 
e alta tensão;
Reconstituição das camadas semicondutoras 
internas e externas dos cabos com classe de tensão 
até 35.000 V.

•

•

Propriedades:
Espessura: 0,76 mm
Medidas disponíveis: 19 mm x 4,5 m 
Classe de temperatura: 90 ºC ou 130 ºC em regime de 
emergência

Fita à base de borracha autofusão

Fita Mastic de Borracha ScotchMR 2228

Aplicações:
Preenchimento e vedação de conexões de barramentos 
e outras conexões elétricas até 1.000 V;
Preenchimento de superfícies irregulares em 
conexões de barramentos de baixa tensão;
Vedação em cabos isolados de potência;
Vedação de conectores terminais em cabos de 
potência.

•

•

•
•

Propriedades:
Espessura – dorso: 0,76 mm    Mastic: 0,89 mm
Espessura total: 1,65 mm
Medidas disponíveis: 25 mm x 3 m e 50 mm x 3 m 
Classe de temperatura: 90 ºC ou 130 ºC em regime de 
emergência

Fita resistente a raios UV (UltraVioleta)
Termicamente estável e aderente, a Fita 2228 foi projetada para uso em condutores de cobre ou alumínio. 
Oferece excelente resistência à umidade.
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Massa para Isolamentos Elétricos ScotchfilMR

Composto em forma de fita Aplicações:
Isolamento em instalações elétricas até 750 V;
Arredondamento da superfície de conectores com 
parafusos salientes;
Preenchimento de espaços vazios deixados pelo 
conector tipo split-bolt, nas emendas;
Indicada para qualquer tipo de enchimento não 
metálico em conexões elétricas, vedações de 
instalações elétricas e proteção contra corrosão.

•
•

•

•

Propriedades:
Nova espessura: 3,2 mm
Medidas disponíveis: 38 mm x 1,5 m
Classe de temperatura: 80 ºC 

Fita de Tecido de Vidro ScotchMR 27 BR
Manutenção de motores

Aplicações:
Isolamentos em motores elétricos com classes de 
tensão até 750 V;
Fixação e enrolamento de motores;
Fixação de fios e derivações de bobinas elétricas;

•

•
•

Propriedades:
Espessura: 0,18 mm
Classe de temperatura: 130 ºC
Adesivo de borracha termoendurecedora
Cor: branca
Várias medidas disponíveis

Ideal para utilização em motores, fornos e caldeiras com temperatura até 130 ºC.

Fitas Metálicas
Aterramento e drenagem (EMC/EMI)

Aplicações:
Transformadores;
Bobinas de televisores;
Eletrodomésticos;
Outros dispositivos 
eletroeletrônicos.

•
•
•
•

Propriedades:

Utilizadas para aterramento e drenagem de cargas estáticas, além de 
blindagem de campos eletromagnéticos.

Fita de 
Cobre

Espessura Adesivo Dorso

1181  0,066 mm Acrílico Condutivo Liso
1194  0,066 mm Acrílico Não Condutivo Liso
1245  0,102 mm Acrílico Não Condutivo Recartilhado



12

Fita de Cambraia Envernizada Não-Adesiva ScotchMR 2510

Confeccionada com tecido de cambraia de algodão em trama diagonal, tratado à base de óleo, coberto com verniz amarelo 
de alto grau isolante, resistente à umidade, óleo e solventes.

Aplicações:
Isolação primária em motores e outras conexões 
onde seja necessário o acesso rápido;
Isolação primária em motores, onde exista 
presença de óleos, solventes e temperatura de até 
105°C;
Aplicações diversas como barramentos em 
conexões até 15.000V;
Construção de cones de alívio de tensão em cabos 
de energia isolados com cambraia envernizada.

•

•

•

• Aprovada de acordo com os requisitos da ASTM D-295.

  Espessura (mm) 0,18
Medidas disponíveis 19 mm x 18 mm

19 mm x 33 mm
Tração de ruptura (N/mm) 71,8

Alongamento (%) 25

Rigidez dielétrica (V) 49,2

Classe de temperatura (ºC) 105

Propriedades:

Aplicar no mínimo 2 camadas da Fita de 
Cambraia ScotchMR seguida de no mínimo 
2 camadas da Fita Elétrica de Alta Tensão 
ScotchMR 23BR e da Fita ScotchMR 33+.     

Fitas de Poliimida 3M (Kapton®)*

Resistente a altas temperaturas

Mascaramento Térmico
Fitas de poliimida com adesivo à base de silicone, desenvolvidas 
para aplicações que exigem mascaramento térmico.

Excelente resistência elétrica;
Resistente a altas temperaturas de até 260 ºC em regime contínuo;
Resistente a baixas temperaturas de até -73 ºC em regime contínuo;
Excelente conformabilidade.

•
•
•
•

Aplicações:
Mascaramento térmico para placas de circuito 
impresso no processo de Wave Solder ou 
processo de imersão em solda;
Proteção superficial em processo com elevada 
temperatura de cura;
Revestimento de partes expostas a altas 
temperaturas.

•

•

•

Teste realizado de acordo com a norma ABNT NBR NM 60454-3.* Kapton é marca registrada da DuPont.

Propriedades: 5413 7413T
  Espessura (mm) (ASTM D-3652) 0,07 0,055

Cor Âmbar
Adesão ao aço (N/cm) (ASTM D-3330)  2,40 1,75

Resistência à tração (N/cm) (ASTM D-3759) 57 45

Alongamento (%) (ASTM D-3759) 62 60

Faixa de temperatura (ºC) de -73 a +260

Rigidez dielétrica (V) 8000 7000
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Emenda Contrátil a Frio PST série 8420

Emenda com Molde + Resina ScotchcastMR 4

Praticidade e rapidez

Vedação contra umidade

Aplicações:

Reconstituição da isolação elétrica primária em emendas de cabos de potência isolados – 750 V ou 0,6/1 kV;
Podem ser utilizadas em instalações de emendas internas ou subterrâneas;
Proteção física e vedação contra umidade em conectores terminais e de emendas de baixa tensão.

•
•
•

Para emendas multipolares, consultar Serviço Técnico 3M.

Nº do 
Conjunto

Seção Nominal do 
Condutor do Cabo (mm2)

Diâmetro Mínimo 
sobre a 

Cobertura (mm)

Diâmetro 
Máximo sobre a 
Cobertura (mm)

Comprimento 
de Emenda PST 
Aplicada (mm)

750 V 0,6/1 kV
8424-8 1,5 – 35 1,5 – 16 2,5 9,9 203,2
8425-8 50 – 70 25 – 35 9,9 17,8 203,2
8426-9 95 – 120 50 – 70 13,0 25,4 228,6
8426-11 95 – 120 50 – 70 13,0 25,4 279,4
8427-12 150 – 185 95 – 150 17,5 33,0 304,8
8427-16 150 – 185 95 – 150 17,5 33,0 406,4
8428-12 240 – 500 185 – 300 24,1 48,3 304,8
8428-18 240 – 500 185 – 300 24,1 48,3 457,2
8429-18 500 - * 400 - * 32,5 63,5 457,2

(*) Considerar o diâmetro do cabo.

Emenda Reta
Nº de Condutores Seção Nominal de Condutores (mm²)

92-A1 92-A2 92-A4
1 10-185 70-400 400-1000
2 1,5-50 10-95 70-240
3 1,5-50 10-70 95-300
4 1,5-25 6-70 70-240

Emenda Derivação

Nº de Con-
dutores

Seção Nominal de Condutores (mm²)

Y a 45º

92-B1 90-B1
Principal Derivação Principal Derivação

1 10-500 10-300 35-120 16-120
2 2,5-95 2,5-70 4-16 2,5-16
3 2,5-120 2,5-70 4-16 1,5-16
4 1,5-90 1,5-50 4-10 1,5-10

Emendas para Baixa Tensão

Aplicações:
Isolação e vedação contra penetração de umidade em emendas de cabos 
de potência, singelos ou multipolares não blindados até 1.000 V;
Indicados para emendas retas e de derivação “Y” em instalações 
submersas, subterrâneas ou diretamente enterradas no solo.

•

•

Tipo de 
Emenda

Nº do Conjunto
Diâmetro Externo 

do Cabo (mm)

Reta
92-A1 10-25
92-A2 15-35
92-A4 30-55

Derivação
Y a 45º

92-B1 Principal 10-35
Derivação 10-25

90-B1 Principal 12-20
Derivação 9-20
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Emenda para Bombas Submersas série BS20

Aplicações:

Para emendas multipolares, consultar Serviço Técnico 3M.

Nº do 
Conjunto

Seção Nominal do 
Condutor do Cabo (mm2)

Diâmetro Mínimo 
sobre a 

Cobertura (mm)

Diâmetro 
Máximo sobre a 
Cobertura (mm)

Comprimento 
de Emenda PST 
Aplicada (mm)

BS26-R 3x2.5 a 3x 35.0 13,0 25,4 279,4
BS27-R 3x4.0 a 3x 50.0 17,5 33,0 304,8
BS28-R 3x16.0 a 3x 150.0 24,1 48,3 304,8
BS26-C 3x 2.5 a 3x 10.0 13,0 25,4 279,4
BS27-C 3x 4.0 a 3x 25.0 17,5 33,0 304,8
BS28-C 3x 16.0 a 3x 50.0 24,1 48,3 304,8

BSxxR => Cabos redondos   BSxxC => Cabos chatos

Emendas para Baixa Tensão

Melhor custo-benefício de instalação e manutenção

Constituída por tubos de borracha EPDM Contráteis a Frio, fitas isolantes e fitas de vedação, sendo utilizada em instalações 
de bombas submersas. Os conjuntos são indicados para emendar os diversos cabos isolados de 750V e 0,6/1KV, multipolares, 
flexíveis, chatos ou redondos, seções de 2,5mm² a 150mm².

Benefícios
Montagem rápida em cabos chatos e redondos;
Estanqueidade na emenda;
Dispensa o uso de ferramentas especiais;
Facilidade de instalação e de remoção.

•
•
•
•

Os produtos foram ensaiados e aprovados de acordo com as normas:
-NBR 9513 Emendas para Cabos de Potência Isolados para Tensões até 750V
- Teste Hidrostático em Cabos Submarinos Coluna d’Água de 200m.

Os conjuntos deverão ser especificados de acordo com o tipo de cabo da bomba 
submersa e tipo de cabo de alimentação da bomba, conforme a tabela:
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Emenda com Fitas ScotchMR

Emenda Contrátil a Frio série TW5500 – 8,7/15 kV 

Aplicações:

Como Especificar o Produto:
Praticidade

Emenda reta em cabos de potência isolados para classes de tensão de 3,6/6 kV a 20/35 kV, seções até 500 mm². Indicadas 
para instalações aéreas e subterrâneas.

• Emenda reta em cabos de potência 
isolados para classes de tensão de 3,6/6 kV 
a 8,7/15 kV, seções até 500 mm²;
• Indicada para cabos unipolares ou 
multipolares;
• Instalações subterrâneas e aéreas.

(1) Para cabo trifásico, acrescentar a letra “T” no final do código. Ex.: TW5551T.
(2) Para cabo trifásico de 150 a 300 mm².

•
•

Nº do Conjunto (1)
Seção Nominal do Condutor 

(mm█2)

Diâmetro sobre a 
Isolação do Cabo 

(mm) (3)

Comprimento da 
Emenda Máxima e 

Mínima (mm)

 3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV
TW-5551 70-185 50-185 25-120 15 a 32 70-21
TW-5552 240-500 240-500 150-500 (2) 26 a 47 120-36

Classe de Tensão
Seção Nominal 

Condutores (mm█2)
Cabos Singelos 

Retas
Cabos Trifásicos 

Retas

3,6/6 kV

até 70
95-120
150-240
300-500

92 A3-52
92 A3-53
92 A3-54
92 A3-55

-
-
-
-

6/10 kV

até 70
95-120
150-240
300-500

92 A3-82
92 A3-83
92 A3-84
92 A3-85

-
-
-
-

8,7/15 kV
e 12/20 kV

até 70
95-120
150-240
300-500

92 A3-2
92 A3-3
92 A3-4
92 A3-5

92 A3-T2
92 A3-T3

-
-

 15/25 kV

até 70
95-120
150-240
300-500

93 A3-2
93 A3-3
93 A3-4
93 A3-5

-
-
-
-

20/35 kV

até 70
95-120
150-240
300-500

94 A3-2
94 A3-3
94 A3-4
94 A3-5

-
-
-
-

Emendas para Média Tensão

Camada semicondutora recomposta com fita semicondutora ScotchMR 13.
(3) Para cabos com espessura isolante reduzida, especificar utilizando diâmetro de isolação do cabo.
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Emendas para Média Tensão

Emenda Contrátil a Frio série QS2KE – até 20/35kV

Aplicações:

A nova QS2KE é uma emenda flexível e contrátil a frio que atende os requisitos da 
norma NBR 9314-2006, além disso, pode ser instalada em espaços confinados de 
acordo com a NR33. Após sua instalação, permite energização imediata.

Pode ser aplicada em cabos com classe de tensão entre 3,6/6kV 
a 20/35kV, seções até 1000mm²;
Conecta cabos com seções diferentes;
Uso subterrâneo e aéreo;
Atende também aos requisitos das normas IEEE 404-2006 (EUA) 
e CENELEC HD 629.1 S2-2006 (Europa).

•

•
•
•

Nº do Conjunto Seção do Condutor do Cabo (mm2)

Diâmetro 
Mínimo sobre 

a Isolação 
do Cabo

Diâmetro 
Máximo sobre 
a Cobertura 

do Cabo

Conector da Emenda

Comprimento 
Máximo Cobre/

Alumínio

Diâmetro 
Mínimo

3,6/6kV 6/10kV 8,7/15kV 12/20kV 15/25kV 20/35kV (mm) (mm) (mm) (mm)
QS2KE - 1 50 – 95 35 – 95 25 – 70 14,6 36 135 28
QS2KE - 2 120-500 120-500 95-400 19,1 46 230 38
QS2KE - 3 500-1000 500-1000 500-1000 33,4 74 300 60
QS2KE - 4 50-400 35-300 19,1 46 170 38
QS2KE - 5 400-1000 400-1000 33,4 74 270 60
QS2KE - 6 50-185 20,6 46 150 38
QS2KE - 7 240-1000 33,4 74 250 60

Emenda Contrátil a Frio série QSIII – 20/35 kV
Praticidade e rapidez

Aplicações:

A tecnologia Contrátil a Frio QSIII permite uma 
instalação mais simples, rápida e segura, sem 
necessidade de fontes de calor externo, como 
maçaricos ou soprador industrial.

• Emenda reta em cabos de potência isolados 
em XLPE ou EPR, classe de tensão até 20/35 
kV, seções até 240mm²;
• Cabos monofásicos e trifásicos;
• Conecta cabos com seções diferentes;
• Uso subterrâneo e aéreo.

Nº do Conjunto
Seção Nominal
do Condutor do 

Cabo (mm2)

Diâmetro sobre a 
Isolação do Cabo

Conector de Emenda
Comprimento 
Máx. Cobre

(Alum.)
Diâmetro

QSIII - 5467A 20/35 kV (mm) (mm) (mm)
70-240 27,2 a 43,2 165 (150) 13,0 a 43,0

Praticidade e rapidez

Corpo único – Isolação em silicone

OBS: 
1) Para cabos com espessura isolante reduzida, especifique a emenda QS2KE de acordo com o diâmetro mínimo sobre a isolação do cabo.
2) A luva de emenda não acompanha o Kit.
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Terminações para Média Tensão

Terminação com Fitas Scotch até 15/25 kV

Aplicações:
Terminar cabos de potência isolados, unipolares ou multipolares para classe de tensão até 12/20KV com 
seções até 500mm² e de 15/25KV com seções até 95mm²;
Indicado para instalações em ambientes internos.

•

•

Uso Interno Normal
Nº do 

Conjunto
Seção Nominal dos Condutores (mm2)

3,6/6 kV a 12/20 kV 15/25 Kv
5701 Até 95 -
5702 120 – 240 -
5703 300 – 500 -
5705 - Até 95

Nº do 
Conjunto

Seção Nominal dos Condutores (mm2)
3,6/6 kV a 6/10 kV  8,7/15 kV a 12/20 kV

5801 10-95 10 – 95
5802 120 – 300 120 – 240
5803 400 – 630 300 – 500

Uso Interno Rápida
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Terminal Contrátil a Frio QTII até 12/20 kV

Isolador de silicone

Aplicações:
Terminar cabos de potência isolados, unipolares ou 
multipolares para classe de tensão de 3,6/6 kV até 12/20 kV 
com seções até 1.000 mm²;
São disponíveis modelos para uso interno e externo;
Instalações com espaços limitados (dimensões reduzidas);
Instalações em ambientes agressivos (alto teor de poluição 
e salinidade);
Permite energização imediata após a aplicação;
Dispensa uso de maçarico.

•

•
•
•

•
•

Ambientes Externos e Internos

Ambientes Internos

Em cabos trifásicos, utilizar o Cone de Blocagem 3M.

Material de apoio: solicite o guia de especificação de emendas e a ré-
gua de especificação pelo site www.3m.com/br/energiaeletrica

(*) Para cabos com espessura isolante reduzida, especificar utilizando o diâmetro sobre a isolação do cabo. 
Obs.: NBI = 110kV

(*) Para cabos com espessura isolante reduzida, especificar utilizando o diâmetro sobre a isolação do cabo. 
Obs.: NBI = 110kV

Terminações para Média Tensão

Nº do 
Conjunto (*)

Seção Nominal do Condutor do Cabo 
(mm2)

Diâmetro 
Mínimo sobre 
a Isolação do 

Cabo

Diâmetro 
Máximo sobre 
a Cobertura do 

Cabo
3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV (mm) (mm)

5632 K 6-50 6-50 6-16 6-16 8,4 23,4
5633 K 70-150 70-95 25-70 20-50 16,3 30,5
5635 K 185-300 120-300 95-240 70-240 21,3 40,6
5636 K 400-630 400-630 300-500 300-500 27,9 48,3
5637 K 800-1000 800-1000 630-1000 630-1000 33 61

Nº do 
Conjunto (*)

Seção Nominal do Condutor do Cabo 
(mm2)

Diâmetro 
Mínimo sobre 
a Isolação do 

Cabo

Diâmetro 
Máximo sobre 
a Cobertura do 

Cabo
3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV (mm) (mm)

5621 K 6-10 6-10 6 - 8,1 16
5622 K 16-50 16-35 10-25 - 11,2 21
5623 K 70-150 50-95 35-70 25-50 16,5 29
5624 K 185-300 120-300 95-240 70-240 21,5 40
5625 K 400-630 400-630 300-500 300-500 31,5 51,5
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Terminações para Média Tensão

Terminal Contrátil a Frio QTIII até 20/35 kV

Corpo único (isolador de silicone +
 alívio de tensão + vedação)

Aplicações:
Terminar cabos de potência isolados, unipolares para classe de tensão de 
3,6/6 kV até 20/35 kV com seções até 1.000 mm²;
São disponíveis modelos para uso interno e externo;
Instalações em espaços limitados (dimensões reduzidas);
Instalações em ambientes agressivos (alto teor de poluição e salinidade);
Permitem energização imediata após a aplicação;
Dispensa uso de maçarico, graxa e fitas.

•

•
•
•
•
•

Nº do  
Conjunto (*)

Seção Nominal do Condutor do Cabo (mm2)
Diâmetro Mínimo 
sobre a Isolação 

do Cabo

Diâmetro Máximo 
sobre a Cobertura 

do Cabo
3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 15/25 kV (mm) (mm)

7693-S-INV-4 120-300 95-300 70-240 35-240 25-185 18,3 40,6
7695-S-INV-4 400-1000 400-800 300-630 300-630 240-500 26,7 61
7695-S-INV-4 - 1000 800-1000 800-1000 630-800 38,9 71,1

Nº do 
Conjunto (*)

Seção Nominal do Condutor do Cabo (mm2)
Diâmetro Mínimo 
sobre a Isolação 

do Cabo

Diâmetro Máximo 
sobre a Cobertura 

do Cabo
3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 15/25 kV 20/35 kV (mm) (mm)

7620-S2 6-16 6-16 - - - - 8,2 15
7621-S2 25-50 25-50 10-16 - - - 11,2 22,7
7692-S4 70-150 70-150 25-95 25-95 25-70 - 16,3 37,7
7694-S4 185-300 185-300 120-240 120-240 95-180 - 21,1 47,5
7695-S4 400-1000 400-800 300-630 300-630 240-500 - 26,7 61
7696-S4 1000 800-1000 800-1000 630-800 - 38,9 71,1
7683-S8 - - 16-70 18,3 40,6
7684-S8 - - 95-120 21,1 47,5
7685-S8 - - - 150-500 26,7 61
7686-S8 - - - 630-800 38,9 71,1

Nº do 
Conjunto (*)

Seção Nominal do Condutor do Cabo (mm2)
Diâmetro Mínimo 
sobre a Isolação 

do Cabo

Diâmetro Máximo 
sobre a Cobertura 

do Cabo
3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 15/25 kV (mm) (mm)

7622 70-150 70-150 25-95 25-95 - 16,3 37,7
7624 185-300 185-300 120-240 120-240 - 21,1 47,5
7625 400-1000 400-800 300-630 300-630 - 26,7 61
7626 - 1000 800-1000 800-1000 - 38,9 71,1
7693 - - - - 25-120 18,3 40,6
7695 - - - - 150-500 26,7 61
7696 - - 630-800 38,9 71,1

Ambientes Externos e Internos - Posição Invertida

Ambientes Externos e Internos

Ambientes Internos

(*) Para cabos com espessura isolante reduzida, especificar utilizando o diâmetro sobre a isolação do cabo.

(*) Para cabos com espessura isolante reduzida, especificar utilizando o diâmetro sobre a isolação do cabo.

(*) Para cabos com espessura isolante reduzida, especificar utilizando o diâmetro sobre a isolação do cabo. 

Em cabos trifásicos, utilizar Cone de Blocagem Contrátil a Frio 3M.
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Acessórios para Média Tensão 3,6/6 kV até 12/20 kV

Abraçadeira Especial para Fixação de Cabos

Cone de Blocagem Contrátil a Frio

Aplicação para baixa e média tensão:

Aplicação:

Propriedades:

Fixar cabos de potência isolados na ligação de terminais 
e terminações.

•

Cabos trifásicos, classe de tensão de 3,6/6 kV 
até 20/35 kV, seções até 400 mm².

A tecnologia Contrátil a Frio para aplicação do Cone de Blocagem elimina 
o uso de maçaricos ou aplicações de resina e moldes, tornando a sua 
montagem mais simples, rápida e segura.

Galvanizada a fogo;
Borracha resistente a raios UV e a intempéries.

•
•

Conjunto Seção em mm2 Diâmetro sobre
Isolação das Fases (mm)

Diâmetro sobre a Cober-
tura do Cabo (mm)

3,6/6 kV 6/10 kV 8,7/15 kV 12/20 kV 15/25 kV 20/35 kV
5841 16 a 50 16 a 35 - - - - 7,6 a 30 30,5 a 48,3
5842 70 a 240 50 a 240 25 a 185 35 a 150 35 a 95 50 a 70 19,6 a 35,1 45,7 a 78,7
8564 300 a 500 300 a 500 240 a 300 185 a 300 120 a 300 95 a 240 25,9 a 41,4 64 a 109,7

Tipo Diâmetro Externo do Cabo

MB-3 20,5 a 32

MB-4 28 a 38,5

MB-5 37 a 50

Protege a

capa do 

cabo

Uso Interno e Externo

Vedação de cabos trifásicos



Acessórios para Média Tensão

Capuz termocontrátil
Proteção ao extremo

Aplicação:
Fechamento e vedação da extremidade dos cabos, 
prevenindo a entrada de sujeira e umidade.

•

Propriedades:
Poleolefina com interior adesivado. •

Nº do Produto Diâmetro Comprimento
Expandido

EC-20 Expandido 20 (mm)  
Contraído 8 (mm)

L 75 (mm) 
R 66 (mm) 

EC-40 Expandido 40 (mm)  
Contraído 15 (mm)

L 95 (mm) 
R 83 (mm) 

EC-75 Expandido 75 (mm)  
Contraído 30 (mm)

L 140 (mm) 
R 120 (mm) 

EC-140 Expandido 140 (mm)  
Contraído 70 (mm)

L 175 (mm) 
R 150 (mm) 
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Conjunto Armorcast 4561 para reparo de Capas de Cabos

Extra-resistente à abrasão

Aplicações:

Os Conjuntos Armorcast 4561 são compostos 
basicamente de:

Fita Mastic de Borracha Scotch 2228;
Fita de Material Estrutural Armorcast.

•
•

Em média, um conjunto faz 10 reparos de 50 mm de 
comprimento em um cabo de 30 mm de diâmetro.

• Recompor a capa de cabos de potência danificados;
• Fornecer proteção extra contra abrasão e tracionamento mecânico, além de 
resistência à umidade e alongamento constante.
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Luva termocontrátil

Vedação de cabos tetrapolares
Aplicação:

Propriedades:
Poleolefina com interior adesivado.•

Isolação e vedação de cabos tetrapolares, 
prevenindo a entrada de sujeira e umidade.

•

Diâmetro sobre
Cobertura do Cabo

Diâmetro sobre
Isolação das Faces

Comprimento
Expandido

Nº do Produto 
A-4

Expandido 35 (mm) 
Contraído 21,5 (mm) 

Expandido 14 (mm)  
Contraído 4,7 (mm) 

Total L 130 (mm) 
R 40 (mm) 

Fita Elétrica para Blindagem ScotchMR 24

Blindagem Eletrostática

Aplicações:
Reconstituição da blindagem eletrostática em 
cabos de média e alta tensão.

•

Propriedades:
Espessura: 0,40 mm
Medidas disponíveis: 25 mm x 4,5 m e 25 mm x 30 m

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.

Acessórios para Média Tensão
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Terminação para Alta Tensão

Terminal Contrátil a Frio QTIII 7672-S8 RW 69/72 kV

A Tecnologia Contrátil a Frio agora em Alta Tensão

A 3M inova mais uma vez trazendo a primeira terminação 
contrátil a frio para alta tensão no Brasil - mais rapidez e 
segurança na instalação.

Atenção: sempre consultar diâmetro de isolação antes da aplicação.

Aplicações:
• Terminar cabos de potencias unipolares ou multipolares de 
classe de tensão de 69/72 kV;
• Permite energização imediata após aplicação;
• Dispensa o uso de maçarico, graxa e ferramentas especiais;
• Tempo reduzido de instalação;
• Maior segurança na montagem.

Especificação
do Conjunto

Classe de
Tensão

Seção Nominal
do Condutor

Diâmetro Externo 
da Isolação
Primária do 
Condutor

Diâmetro 
Externo 

da Cobertura do 
Condutor

Feita para Isolar
Condutores

Atende e até 
Excede os 

Limites das 
Normas

QT-III 7672-S8 
(RW)

kV  (mm2)  (mm)  (mm) Cobre ou Alumínio IEC 60840 e IEEE 48 
classe 169/72,5 120 -1000 36,6 - 65,5  49,5 - 79,0
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Terminações para Média Tensão 3,6/6kV até 20/35 kVCondutor para Linha de Transmissão 

ACCR Condutor em Alumínio Reforçado por Compósito

O condutor de alta capacidade foi desenvolvido com alta 
tecnologia para oferecer soluções para aumentar a ampacidade 
das linhas de transmissão sem aumentar as cargas sobre as 
estruturas.

Propriedades:
Alma em Compósito de Alumínio Cerâmico.
Coroas em liga de alumínio especial (Al-Zr) para trabalho em alta 
temperatura.
Possibilidade de construção da alma arredondada ou compacta.
Alma com baixa expansão térmica, baixo peso e alta resistência 
mecânica .
Resistente à corrosão.

Aplicações e Vantagens:
Aumentos significativos de ampacidade (de 1,5 a 3 vezes);
Uso das torres existentes;
Gargalos em linha de transmissão
Repotenciação térmica;
Áreas montanhosas e/ou de difícil acesso;
Necessidade maior altura livre (menor flecha);
Interferências mínimas ao meio ambiente;
Diminui o tempo e o custo total do projeto;
Evita a necessidade de construção de novas linhas no caso de linhas aéreas sobrecarregadas;
Flecha reduzida em vãos longos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altatecnologia 
para linha de 
transmissão

Aumento	de	ampacidade	sem	
aumentar	as	cargas	mecânicas	

mecânicas
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Proteção e Isolamento

PAD 2230

Economia e praticidade

Proteção de Cabos de Média Tensão

Isolamento de Cabos de Baixa Tensão

Resistente a raios ultravioleta e trilhamento elétrico.

Medidas Disponíveis:
200 mm x 400 mm e 200 mm x 3 m
Emenda em forma de manta constituída por um dorso de 
EPR recoberto com uma camada de mastic para vedação.

•
•

Aplicações:
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.

•

•
•

•

Aplicações:
Reconstituição das características de cabos aéreos protegidos 
(Rede Spacer) classe de tensão até 25 kV, seguindo instruções de 
montagem, quando feita uma emenda reta ou derivação no mesmo;
Emendas de cabos que necessitem estanqueidade completa.

•

•

Aprovada de acordo com os requisitos das normas NBR 10296 para 
trilhamento elétrico e ASTM G 53 para resistência a raios ultravioleta. 

Resina Scotchcast MR  2130
Para reparos de capas de cabos móveis
Aplicação:
• Selamento e vedação de cabos em geral;
• Utilizada nos conjuntos de emendas para cabos móveis de mineração;
• Indicado o uso com Scotchcast MR Série M.

Tamanho Peso/Volume
B 216 g/27,2 cm3

C 616 g/77,5 cm3

Resina PU: flexível após a cura.
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Tubos Termocontráteis BBI
Isolamento de Barramentos

Aplicações:

Vantagens:

Tubos não-adesivados, de cor vermelho-alaranjada, flexíveis e retardantes de chama.

Fabricantes de Painéis Elétricos e Cubículos, Concessionárias 
de Energia (subestações) e Centros de Controle de Motores 
(CCMs);
Barramentos quadrados, retangulares e redondos de 5 a 
35 kV;
Conexões parafusadas em linha de barramentos 
retangulares;
Barramentos de alumínio ou cobre em cubículos metálicos
Chaves de cubículos metálicos;
Chaves de subestações.

•

•

•

•
•
•

Excelente rigidez dielétrica: diminuição do espaço entre 
barramentos e das dimensões do cubículo metálico – 
redução de tamanho e custos do conjunto;
Alta resistência mecânica (tração e cisalhamento): menor 
ocorrência de falhas de isolação nas instalações;
Flexibilidade e conformabilidade: aplicação em 
barramentos de diferentes formatos;
Faixa de operação: -55 ºC a 110 ºC: longa vida útil e 
desempenho estável;
Livre de halogênios: não libera gases tóxicos e 
corrosivos;
Resistência a solventes e fluidos de limpeza;
Retardante de chama.

•

•

•

•

•

•
•

Resina Scotchcast MR 4
Aplicações para Baixa Tensão

Aplicação para Média Tensão

Emendas:

Emendas:

Recompõe o isolamento;
Proteção mecânica;
Vedação contra umidade.

•
•
•

Proteção mecânica.•

Tamanho Peso/Volume
A 81 g/73,4 ml
B 188 g/173 ml
C 376 g/340 ml

Proteção e Isolamento

Modelo

Diâmetro 
Interno 

Expandido

Diâmetro 
Interno 

Contraído

Espessura 
da Parede 
Expandida

Espessura 
da Parede 
Contraída

Pol. (mm) Pol. (mm) Pol. (mm) Pol. (mm)

BBI-3A 2.38 60,0 1.01 26,0 .049 1,24 .113 2,87
BBI-4A 4.35 110,0 1.67 42,0 .043 1,09 .113 2,87
BBI-5A 5.30 135,0 2.04 52,0 .043 1,09 .114 2,90
BBI-6A 5.90 150,0 2.33 59,0 .046 1,17 .117 2,97
BBI-7A 6.78 172,0 2.55 65,0 .048 1,22 .130 3,30
BBI-8A 8.25 210,0 3.18 81,0 .049 1,24 .128 3,25
BBI-9A 8.83 224,0 3.78 96,0 .054 1,37 .127 3,23
BBI-10A 10.28 261,0 4.53 115,0 .059 1,50 .138 3,51

Adeqüe suasinstalações àsexigências
da NR 1O
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Emenda Scotchcast MR série 8096 para Cabos Móveis de Mineração

Conjunto Scotchcast MR série M

Aplicações:

Molde + Funil + manta espaçadora
Moldes para Reparo de Capas de Cabos Móveis

Emendar cabos isolados de uso móvel (cabo de 
mineração) tipos SHD, SHD-GC, MPF e MPF-GC, para 
tensões de 3,6/6 kV a 8,7/15 kV;
O cabo poderá ser energizado logo após a instalação de 
emenda (sem movimentação do cabo).

•

•

Produzir reparos permanentes, sem vulcanização, 
em capas de cabos de baixa ou média tensão;
Reconstruir capas de cabos em emendas de 
mineração;
Pode ser energizada imediatamente após a 
aplicação (sem movimentação do cabo);
Especialmente projetada para a Resina ScotchcastMR 

2130 (vendida separadamente).

•

•

•

•

Pode serreutilizável em até 10aplicações

Molde Nº
Diâmetro Externo  

do Cabo (mm)
Comprimento Máximo 

do Reparo (mm) 
M-20 41-63 330
M-30 47-102 508
M-40 47-152 813

Conjunto Nº Tipo de Cabo
Seção do Condutor

(AWG) 
Seção do Condutor

(mm2)
Classe de Tensão

(Vo/V)

8096-2

SHD-GC
SHD-GC

MPF-GC e MPF
MPF-GC e MPF

4 - 1/0
2

4 - 3/0
2 - 1/0

35 - 50
35

35 - 70
35 - 50

3,6/6 e 6/10
8,7/15 (*)

3,6/6 e 6/10
8,7/15 (*)

8096-4

SHD-GC
SHD-GC

MPF-GC e MPF
MPF-GC e MPF

4 - 4/0
2

4 - 300
2 - 3/0

35 - 95
35

35-50
35-70

3,6/6 e 6/10
8,7/15 (*)

3,6/6 e 6/10
8,7/15 (*)

8096-6

SHD-GC
SHD-GC

MPF-GC e MPF
MPF-GC e MPF

4/0 - 500
1/0 - 500
250 - 500
1/0 - 500

95 - 240
70 - 240
150 - 240
50 - 240

3,6/6 e 6/10
8,7/15 (*)

3,6/6 e 6/10
8,7/15 (*)

Soluções para Mineração

* Para a classe de tensão de 8,7/15 kV eventualmente haverá necessidade de itens complementares.
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Outras Soluções 3M

NovecTM Removedores em Aerossol
Para limpeza eletroeletrônica. Não inflamáveis. Não contêm CFC e HCFCs.

3M NovecTM Limpador de Contatos Elétricos

3M NovecTM Desengraxante para Equipamentos Eletrônicos

Fácil de Usar

3M NovecTM Removedor de Fluxos

Remove óleos, graxas  leves, silicones,  óleo Krytox®, poeiras e particulados de equipamentos sensíveis. Pode ser aplicado em 
circuitos energizados, incluindo contatos, relés, interruptores, circuitos, instrumentação e sensores. Seca rapidamente e não é 
corrosivo. Apresenta baixa toxicidade e é compatível com plásticos. Não é inflamável.

A “sujeira/resíduo” evapora junto com o 
produto, não sendo necessário esforço 
físico ou fricção com pano de limpeza.

Classificação: +++ Excelente | ++ Muito Bom | + Moderado | - Não Recomendado
* Não aplicar em ABS, PS, policarbonatos ou acrílicos.

Krytox® é uma marca DuPont.

Remove resíduos de fluxos de soldas, ceras e contaminantes similares, encontrados na manufatura e no reparo de dispositivos 
eletrônicos. Utiliza avançada tecnologia 3M, que garante uma vigorosa limpeza industrial. Não utilizar em acrílicos, policarbonatos, 
ABS e PS. Não é inflamável.

Particulados
Limpador de
Contatos Elétricos

Desengraxante p/
Equipamentos Eletrônicos

Removedor de 
Fluxos

Particulados +++ +++ +++
Óleo Krytox® +++ ++ ++
Óleo de Silicone + +++ +++
Óleo Mineral + +++ +++
Óleo Motor + +++ +++
Graxa de Lítio - ++ ++
Graxa de Mancal de Roda - ++ ++
Fluido Hidráulico + +++ +++
Revestimento não Corrosivo - +++ +++
RA Flux - ++ +++
RMA Flux - ++ +++
R Flux - +++ +++
Compatibilidade c/ Plástico +++ ++* ++*
Uso em circuito energizado Sim (até 28 kV) Não Não

Remove óleo, graxas e manchas em motores e equipamentos elétricos, dispositivos de precisão e outros equipamentos sen-
síveis ou eletromecânicos. Adequado para uso em metais e diversos plásticos, com exceção dos acrílicos, policarbonatos, ABS 
e PS. Não é inflamável.

Cabo UTP 4 Pares
Cabeamento Estruturado

Cabo UTP Categoria 5e 
24AWG CMX

EIA/TIA 568 B.2 (Category 5e);
Transmissão de dados;
Resistência ôhmica 
(20°C)/100m – 9,38 máx.;
Cores: Azul e Laranja.

•
•
•

•

Cabo UTP Categoria 6 
24AWG CM

EIA/TIA 568 B.2-1 (Category 6);
Transmissão de dados até 250 MHz;
Resistência ôhmica 
(20°C)/100m – 9,38 máx.;
Cor: Cinza.

•
•
•

•

Aplicações e Vantagens:
Utilizado na transmissão de dados, voz e 
imagem;
Redes Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit 
Ethernet;
Interligação de serviços de telefonia, alarmes, 
computadores/servidores e TV (dados e 
imagem), sensores térmicos, controle de ar e 
outros sistemas de comunicação;
Construído com o mais alto padrão de 
qualidade;
Fácil identificação dos pares trançados;
Condutor de cobre sólido;
Fácil instalação;
Flamabilidade – Classificação UL444;
Homologação ANATEL

•

•

•

•

•
•
•
•
•
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Fitas Diversas
Fitas Crepe 3M

Fitas de Empacotamento

Fita 2313 e 2314

Lisa e Impressa

Aplicações e Vantagens:

Aplicações e Vantagens:

Diversas medidas disponíveis.

Uso geral;
Proteção, fixações diversas, 
marcações etc.;
Pode ser removida sem rasgar 
e sem deixar resíduos;
Especificada por aplicação.

•
•

•

•

Adesivo Hot-Melt  com ótima adesão; 
Fechamento e reforço de caixas e pacotes em geral;
Empacotamento em geral;
Fita Impressa: identificação e evitar violação do material no transporte.

•
•
•
•

As Fitas Adesivas de BOPP (polipropileno) 
possuem tratamento especial no filme 
que permite desenrolamento fácil e leve, 
facilitando o uso. 

Diversas medidas disponíveis.

Forte adesão a diversas superfícies

Aplicações e Vantagens:

As Fitas Silver Tape 3M são extra-resistentes à tração, água 
e umidade. Agora também na versão transparente, que é 6 
vezes mais durável.

Vedação de dutos de ar condicionado e 
refrigeração;
Trabalhos de manutenção em geral;
Reparos seguros e eficientes;
Enfeixamento e embalagem.

•

•
•
•

Medidas disponíveis: Prata = 50 mm x 5 m, 50 mm x 25 m
Transparente = 36 mm x 3,66 m

Fitas Silver Tape ScotchMR
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Outras Soluções 3M

Fitas Dupla-Face VHB

Aplicações e Vantagens:

Diversas medidas disponíveis.

União translúcida de duas peças de acrílico;
Fixações de molduras protetoras e decorativas;
Fixação de ornamentos externos ou internos em 
edifícios, veículos, eletrodomésticos, móveis;
Fixação de pequenas peças em geral;
Esta fita é muito utilizada na decoração de shopping 
centers e na montagem de stands para feiras. 

•
•
•

•
•

Adesivos acrílicos com alta adesão, aderem à maioria das superfícies. 
Em algumas aplicações, substituem rebites e parafusos.

Fitas ScotchmountMR

Fitas dupla-face de espuma

Aplicações e Vantagens:

Modelos:
Com liner xadrez verde, fácil de identificar.

Fixação de canaletas elétricas;
Montagens de plásticos em geral;
Redução de vibrações (portas e acessórios);
Isolamento térmico;
Fixação de componentes eletrônicos;
Fixação de espelhos, quadros e molduras;
Não danifica a superfície;
Fácil de aplicar.

•
•
•
•
•
•
•
•

Fita 4494 Nacional Espuma de 
Polietileno (Espessura: 1,00 mm);
Fita 4026 Importada Espuma de 
Poliuretano (Espessura: 1,60 mm).

•

•

Fita Antiderrapante Safety-WalkMR

Para Ambientes Internos e Externos

Aplicações e Vantagens: Medidas disponíveis:
Ideal para residências, escolas, hotéis, lojas etc.;
Adapta-se a diferentes superfícies e pisos;
Segurança e praticidade.

•
•
•

50 mm x 5 m.
Cores: preta, cinza, e transparente.

Fita antiderrapante 3M ajuda na prevenção de acidentes em pisos escorregadios 
e lisos. 

Fita Dupla-Face

1442, 4274, 4880, 9411
As Fitas Dupla-Face 3M apresentam diversos tipos de dorso (acetato, BOPP, poliéster, não-
tecido e papel) e adesivos (acrílico e resina-borracha). Atendem a aplicações como colagem, 
emenda, fixação, laminação, montagem em superfícies diversas, com um resultado limpo e 
preciso.
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Disponíveis com ou sem cordão.
Embalagem: saquinhos individuais.

Protetores Auriculares de Espuma
Confortáveis e Higiênicos

Aplicações e Vantagens:
Superfície lisa, evita acúmulo de poeira;
Proteção auditiva para locais com excesso 
de ruído (85 dB);
Feitos de material antialérgico;
Espuma moldável e macia;
Fácil utilização.

•
•

•
•
•

Produtos de Segurança

Respirador 9910

Proteção de vias respiratórias

Aplicações e Vantagens:

Confortável, molda-se facilmente ao rosto;
Permite fácil respiração;
Proteção contra poeiras e névoas tóxicas;
Fácil de guardar, pois é dobrável;
Possui Certificado de Aprovação CA.

•
•
•
•
•

Medidas disponíveis: 50 mm x 5 m
Cores: preta, cinza, transparente e neon.

Linha de Segurança POMP

Proteção completa para sua empresa

Protetores Auriculares:

Óculos de Segurança:

Com os protetores auriculares POMP você só escuta 
vantagens.
Eles são atóxicos, produzidos com silicone grau farmacêutico e 
matérias-primas que atendem a padrões internacionais.
São mais de 5 modelos adequados para cada uso.

A linha de óculos POMP oferece o que há de mais eficiente 
na proteção de olhos para seus usuários. As lentes são feitas 
de policarbonato de alta qualidade e transparência. Além disso 
todos os modelos apresentam proteção contra raios ultravioleta 
e se adaptam fácil a qualquer tipo de luminosidade.
São mais de 3 modelos disponíveis nas mais diversas cores.
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www .3m.com/br/energiaeletrica 
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