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� 
Fita Isolante Scotch® 33+ 
Dados Técnicos                                                               Janeiro/04     

 Substitui: Agosto/ 00 
 

Propriedades: •  É um produto à base de PVC anti-chama, de cor preta e de extrema 
conformabilidade às mais variadas superfícies, especialmente 
construído para os mais diversos tipos de isolamentos elétricos. 

•  

Possui alto poder de adesão e alta conformabilidade. 
•  

Destinada ao uso profissional, atendendo todos os requisitos exigidos 
pelas normas NBR 5057 e 5037. 

•  Alta resistência à tensão (até 10800 V). 
•  

Possui embalagem que protege a fita de possíveis deformações e 
contaminações. 

•  Maior plasticidade e alongamento. 

Dados Técnicos: 

 

Cor   : preta. 
Dorso   : filme de PVC. 
Adesivo  : à base de resina e borracha. 
Flamabilidade  : auto extinguível. 
Espessura nominal : 0,180 mm. 
Adesão ao aço   : 2,70 N/cm mínimo. 
Adesão ao dorso : 1,90 N/cm mínimo. 
Resistência à tração : 30,90 N/cm mínimo. 
Alongamento  : 200 % mínimo. 
Tensão Disruptiva : 9,00 KV mínimo. 
Resistência  : 50000 mΩ mínimo. 
Embalagem  : rolos de 19 mm x   5 metros 
        19 mm x 10 metros 
        19 mm x 20 metros 

Aplicações: •  A fita isolante Scotch 33+ é extremamente versátil, de grande utilidade 
nos mais variados tipos de isolamentos e proteções elétricas tais como 
fios, cabos, dispositivos elétricos, na construção civil, etc .  

•  

É indicada para aplicação manual. 

Instruções de 
Uso: 

1. Elimine qualquer resíduo de óleo ou graxa que houver sobre a área 
onde a fita será aplicada. 

2. Procure cobrir a área a ser protegida sempre aplicando 50% da 
camada superior da fita sobre a inferior, fazendo-se assim uma 
sobreposição de material. 

3. Mantenha-a esticada, exercendo leve pressão sobre o material já 
aplicado. 

Cuidados: •  

Certifique-se que as superfícies estejam limpas, isentas de 
contaminantes. 

•  

Para proteção pessoal, cuidados especiais sempre devem ser tomados 
quando trabalhando com instalações ou equipamentos elétricos. 
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Características: Benefícios: 

 

 Construção a base de filme de 
PVC 

� Extrema conformabilidade 
� Perfeita e fácil aplicação 
� Alta plasticidade e alongamento 
� Economia de tempo/custo 

 

 Anti-chama � Não propaga o fogo 
� Proteção e segurança 

 

 Boa resistência à tensão � Maior proteção nos isolamentos 
� Maior segurança 

 

 Atende as normas NBR 5057 e 
5037 

� Atende as todas as exigências técnicas da 
ABNT 

� Indicada para aplicações profissionais 
� Segurança e proteção na aplicação 

 

    

Armazenamento: 

 

•  

O produto deve ser mantido nas partes medianas das prateleiras e em 
ambiente protegido, na embalagem original. 

•  

A temperatura de estocagem não deve exceder a 30oC por longos 
períodos. 

•  A validade do produto, mantendo-se as condições acima de estocagem 
é de 02 anos. 

 
Nota: Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio.  
Para maiores informações, favor entrar em contato com o Serviço Técnico de Autos.  
 

�
Mercados da Reparação Automotiva 
3M do Brasil Ltda. 
Fone: (19) 3838 7000 
Via Anhanguera, Km. 110 
Cx. Postal: 123 Campinas SP 
CEP: 13001-970

 LINHA ABERTA 
 Fone: 0800 13 2333 

Informações 
Consulte o Serviço Técnico de Autos 
Fone: 0800 55 1646 
Fax: (19) 3838 7686

 


