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Cabo Eprotenax Gsette IrisTech® 
 (EPR 0,6/1kV) 

Construção:
• Condutor flexível de fios de cobre nu (classe 5);
• Isolação em dupla camada de composto de borracha HEPR   

(EPR/B-alto módulo);
• Enchimento em PVC sem chumbo;
• Cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo.

Identificação:
• Cabos unipolares: Isolação — cor cinza, cobertura: preta, azul e verde;
• Cabos multipolares: Isolação — colorida, cobertura: preta.

Normas: NBR 7286;
Características: Temperatura máxima do condutor em serviço 
contínuo 90ºC. Resistência à chama e auto-extinção da chama na 
cobertura. Tensão de isolamento — 0,6/1kV.

Aplicação: Instalações internas fixas de luz e força em prédios em 
geral, circuitos de distribuição e terminais, inclusive para entradas 
subterrâneas de energia em baixa tensão. 
A excelente flexibilidade aliada a isolação em EPR-90ºC, faz do 
Eprotenax Gsette IrisTech® uma ótima opção técnica e econômica 
para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
significativamente os custos da instalação elétrica.

Nº Condutores Seção Nominal (mm 2) 

1 de 1,5 a 240

2 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240

4 de 1,5 a 240

Fita Isolante Plástica P-44 Super

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 5037;
• Embalagem: Caixa plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 60 unidades. Produtos 

de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, não perecível. 
Excelente flexibilidade. Excelente capacidade de adesão;

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

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 80 unidades (10m e 

20m). Produtos de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, 
não perecível;

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

Fita Isolante Plástica P-22

• Cor: Preta, Vermelha, Azul, Verde, Branca e Amarela;
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüível à chama — 
Antiflam®, não perecível;

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

Fita Autofusão I10

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 10669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecível;
• Aplicação: Recomendada para recomposição da camada isolante 

de cabos elétricos em emendas e terminações até 69kV.

a em cartão contendo 1 rolo de 10m ou 20m 

argura: 19mm — Espessura: 0,15mm;
a de papelão com 80 unidades (10m e 

Tecnologia IrisTech
A tecnologia IrisTech consiste na aplicação de uma listra longitudinal 
sobre a cobertura do cabo de cor clara e diferente da cor de acabamento 
do cabo. As cores das listras das seções entre 1,5mm 2 e 25mm 2  
também servem para uma fácil identificação da seção do condutor 
do cabo através do código de cores. 
A marcação deve ser feita sobre a listra com o uso de canetas do 
tipo das utilizadas para marcar CDs ou escrever em transparências.
A tecnologia IrisTech serve para o profissional marcar sobre o cabo 
informações úteis para a instalação ou posterior manutenção dos 
circuitos tais como:
• Identificação das pontas de cada cabo de um mesmo circuito antes 

da instalação;
• Identificação das fases de um circuito;
• Identificação de circuito;
• Data de instalação dos cabos;
• Responsável pela instalação;
• Data de revisão/inspeção dos circuitos.

1 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
amente os custos da instalação elétrica.

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 60 unidade

vel à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecí el. 
e. Excelente capacidade de adesão;

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;

a de papelão com 60 unidades. Produtos 

ermelha, Azul, VerdVerdV e, Branca e Amarela;e, Branca e Amarela;e
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;

argura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüívxtingüívxtingüí el à chama — 
Antiflam®, não perecívAntiflam®, não perecívAntiflam®, não perecí el;

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

Fita Autofusão I10

0669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
argura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecí el;

Fita Isolante Plástica P-22

, Branca e Amarela;

0m e 20m de comprimento;

00 (20m), 150 (10m) e 0m) e 0m) e 
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Características: Temperatura máxima do condutor em serviço 
contínuo 90ºC. Resistência à chama e auto-extinção da chama na 
cobertura. Tensão de isolamento — 0,6/1kV.

Aplicação: Instalações internas fixas de luz e força em prédios em 
geral, circuitos de distribuição e terminais, inclusive para entradas 
subterrâneas de energia em baixa tensão. 
A excelente flexibilidade aliada a isolação em EPR-90ºC, faz do 
Eprotenax Gsette IrisTech® uma ótima opção técnica e econômica 
para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
significativamente os custos da instalação elétrica.
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2 de 1,5 a 240
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Fita Isolante Plástica P-44 Super

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 5037;
• Embalagem: Caixa plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 60 unidades. Produtos 

de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, não perecível. 
Excelente flexibilidade. Excelente capacidade de adesão;

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

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;
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20m). Produtos de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, 
não perecível;
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Fita Autofusão I10

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 10669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 
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a em cartão contendo 1 rolo de 10m ou 20m 

argura: 19mm — Espessura: 0,15mm;
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da instalação;
• Identificação das fases de um circuito;
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• Data de instalação dos cabos;
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Fita Isolante Plástica P-44 Super

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 5037;
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de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, não perecível. 
Excelente flexibilidade. Excelente capacidade de adesão;

• Aplicação: Recomendada para recomposição da camada isolante 
ou cobertura de cabos elétricos em emendas e acabamentos nas 
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• Identificação das fases de um circuito;
• Identificação de circuito;
• Data de instalação dos cabos;
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Cabo Eprotenax Gsette IrisTech® 
 (EPR 0,6/1kV) 

Construção:
• Condutor flexível de fios de cobre nu (classe 5);
• Isolação em dupla camada de composto de borracha HEPR   

(EPR/B-alto módulo);
• Enchimento em PVC sem chumbo;
• Cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo.
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• Cabos unipolares: Isolação — cor cinza, cobertura: preta, azul e verde;
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Normas: NBR 7286;
Características: Temperatura máxima do condutor em serviço 
contínuo 90ºC. Resistência à chama e auto-extinção da chama na 
cobertura. Tensão de isolamento — 0,6/1kV.

Aplicação: Instalações internas fixas de luz e força em prédios em 
geral, circuitos de distribuição e terminais, inclusive para entradas 
subterrâneas de energia em baixa tensão. 
A excelente flexibilidade aliada a isolação em EPR-90ºC, faz do 
Eprotenax Gsette IrisTech® uma ótima opção técnica e econômica 
para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
significativamente os custos da instalação elétrica.

Nº Condutores Seção Nominal (mm 2) 

1 de 1,5 a 240

2 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240

4 de 1,5 a 240

Fita Isolante Plástica P-44 Super

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 5037;
• Embalagem: Caixa plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 60 unidades. Produtos 

de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, não perecível. 
Excelente flexibilidade. Excelente capacidade de adesão;

• Aplicação: Recomendada para recomposição da camada isolante 
ou cobertura de cabos elétricos em emendas e acabamentos nas 
instalações elétricas em geral até 750V.
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• Cor: Preta;
• Norma: IEC 60454-3-1;
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de comprimento;
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isolante ou cobertura de cabos elétricos em emendas e 
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• Largura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüível à chama — 
Antiflam®, não perecível;

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

Fita Autofusão I10

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 10669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecível;
• Aplicação: Recomendada para recomposição da camada isolante 

de cabos elétricos em emendas e terminações até 69kV.

a em cartão contendo 1 rolo de 10m ou 20m 

argura: 19mm — Espessura: 0,15mm;
a de papelão com 80 unidades (10m e 

Tecnologia IrisTech
A tecnologia IrisTech consiste na aplicação de uma listra longitudinal 
sobre a cobertura do cabo de cor clara e diferente da cor de acabamento 
do cabo. As cores das listras das seções entre 1,5mm 2 e 25mm 2  
também servem para uma fácil identificação da seção do condutor 
do cabo através do código de cores. 
A marcação deve ser feita sobre a listra com o uso de canetas do 
tipo das utilizadas para marcar CDs ou escrever em transparências.
A tecnologia IrisTech serve para o profissional marcar sobre o cabo 
informações úteis para a instalação ou posterior manutenção dos 
circuitos tais como:
• Identificação das pontas de cada cabo de um mesmo circuito antes 

da instalação;
• Identificação das fases de um circuito;
• Identificação de circuito;
• Data de instalação dos cabos;
• Responsável pela instalação;
• Data de revisão/inspeção dos circuitos.

1 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
amente os custos da instalação elétrica.

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 60 unidade

vel à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecí el. 
e. Excelente capacidade de adesão;

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;

a de papelão com 60 unidades. Produtos 

ermelha, Azul, VerdVerdV e, Branca e Amarela;e, Branca e Amarela;e
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;

argura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüívxtingüívxtingüí el à chama — 
Antiflam®, não perecívAntiflam®, não perecívAntiflam®, não perecí el;

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

Fita Autofusão I10

0669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
argura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecí el;

Fita Isolante Plástica P-22

, Branca e Amarela;

0m e 20m de comprimento;

00 (20m), 150 (10m) e 0m) e 0m) e 

Cabo Eprotenax Gsette IrisTech® 
 (EPR 0,6/1kV) 

Construção:
• Condutor flexível de fios de cobre nu (classe 5);
• Isolação em dupla camada de composto de borracha HEPR   

(EPR/B-alto módulo);
• Enchimento em PVC sem chumbo;
• Cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo.

Identificação:
• Cabos unipolares: Isolação — cor cinza, cobertura: preta, azul e verde;
• Cabos multipolares: Isolação — colorida, cobertura: preta.

Normas: NBR 7286;
Características: Temperatura máxima do condutor em serviço 
contínuo 90ºC. Resistência à chama e auto-extinção da chama na 
cobertura. Tensão de isolamento — 0,6/1kV.

Aplicação: Instalações internas fixas de luz e força em prédios em 
geral, circuitos de distribuição e terminais, inclusive para entradas 
subterrâneas de energia em baixa tensão. 
A excelente flexibilidade aliada a isolação em EPR-90ºC, faz do 
Eprotenax Gsette IrisTech® uma ótima opção técnica e econômica 
para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
significativamente os custos da instalação elétrica.

Nº Condutores Seção Nominal (mm 2) 

1 de 1,5 a 240

2 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240

4 de 1,5 a 240

Fita Isolante Plástica P-44 Super

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 5037;
• Embalagem: Caixa plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 60 unidades. Produtos 

de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, não perecível. 
Excelente flexibilidade. Excelente capacidade de adesão;

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

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 80 unidades (10m e 

20m). Produtos de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, 
não perecível;

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

Fita Isolante Plástica P-22

• Cor: Preta, Vermelha, Azul, Verde, Branca e Amarela;
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüível à chama — 
Antiflam®, não perecível;

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

Fita Autofusão I10

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 10669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecível;
• Aplicação: Recomendada para recomposição da camada isolante 

de cabos elétricos em emendas e terminações até 69kV.

a em cartão contendo 1 rolo de 10m ou 20m 

argura: 19mm — Espessura: 0,15mm;
a de papelão com 80 unidades (10m e 

Tecnologia IrisTech
A tecnologia IrisTech consiste na aplicação de uma listra longitudinal 
sobre a cobertura do cabo de cor clara e diferente da cor de acabamento 
do cabo. As cores das listras das seções entre 1,5mm 2 e 25mm 2  
também servem para uma fácil identificação da seção do condutor 
do cabo através do código de cores. 
A marcação deve ser feita sobre a listra com o uso de canetas do 
tipo das utilizadas para marcar CDs ou escrever em transparências.
A tecnologia IrisTech serve para o profissional marcar sobre o cabo 
informações úteis para a instalação ou posterior manutenção dos 
circuitos tais como:
• Identificação das pontas de cada cabo de um mesmo circuito antes 

da instalação;
• Identificação das fases de um circuito;
• Identificação de circuito;
• Data de instalação dos cabos;
• Responsável pela instalação;
• Data de revisão/inspeção dos circuitos.

1 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
amente os custos da instalação elétrica.

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 60 unidade

vel à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecí el. 
e. Excelente capacidade de adesão;

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;

a de papelão com 60 unidades. Produtos 

ermelha, Azul, VerdVerdV e, Branca e Amarela;e, Branca e Amarela;e
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;

argura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüívxtingüívxtingüí el à chama — 
Antiflam®, não perecívAntiflam®, não perecívAntiflam®, não perecí el;

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

Fita Autofusão I10

0669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
argura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecí el;

Fita Isolante Plástica P-22

, Branca e Amarela;

0m e 20m de comprimento;

00 (20m), 150 (10m) e 0m) e 0m) e 

Cabo Eprotenax Gsette IrisTech® 
 (EPR 0,6/1kV) 

Construção:
• Condutor flexível de fios de cobre nu (classe 5);
• Isolação em dupla camada de composto de borracha HEPR   

(EPR/B-alto módulo);
• Enchimento em PVC sem chumbo;
• Cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo.

Identificação:
• Cabos unipolares: Isolação — cor cinza, cobertura: preta, azul e verde;
• Cabos multipolares: Isolação — colorida, cobertura: preta.

Normas: NBR 7286;
Características: Temperatura máxima do condutor em serviço 
contínuo 90ºC. Resistência à chama e auto-extinção da chama na 
cobertura. Tensão de isolamento — 0,6/1kV.

Aplicação: Instalações internas fixas de luz e força em prédios em 
geral, circuitos de distribuição e terminais, inclusive para entradas 
subterrâneas de energia em baixa tensão. 
A excelente flexibilidade aliada a isolação em EPR-90ºC, faz do 
Eprotenax Gsette IrisTech® uma ótima opção técnica e econômica 
para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
significativamente os custos da instalação elétrica.

Nº Condutores Seção Nominal (mm 2) 

1 de 1,5 a 240

2 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240

4 de 1,5 a 240

Fita Isolante Plástica P-44 Super

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 5037;
• Embalagem: Caixa plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 60 unidades. Produtos 

de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, não perecível. 
Excelente flexibilidade. Excelente capacidade de adesão;

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

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 80 unidades (10m e 

20m). Produtos de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, 
não perecível;

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

Fita Isolante Plástica P-22

• Cor: Preta, Vermelha, Azul, Verde, Branca e Amarela;
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüível à chama — 
Antiflam®, não perecível;

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

Fita Autofusão I10

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 10669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecível;
• Aplicação: Recomendada para recomposição da camada isolante 

de cabos elétricos em emendas e terminações até 69kV.

a em cartão contendo 1 rolo de 10m ou 20m 

argura: 19mm — Espessura: 0,15mm;
a de papelão com 80 unidades (10m e 

Tecnologia IrisTech
A tecnologia IrisTech consiste na aplicação de uma listra longitudinal 
sobre a cobertura do cabo de cor clara e diferente da cor de acabamento 
do cabo. As cores das listras das seções entre 1,5mm 2 e 25mm 2  
também servem para uma fácil identificação da seção do condutor 
do cabo através do código de cores. 
A marcação deve ser feita sobre a listra com o uso de canetas do 
tipo das utilizadas para marcar CDs ou escrever em transparências.
A tecnologia IrisTech serve para o profissional marcar sobre o cabo 
informações úteis para a instalação ou posterior manutenção dos 
circuitos tais como:
• Identificação das pontas de cada cabo de um mesmo circuito antes 

da instalação;
• Identificação das fases de um circuito;
• Identificação de circuito;
• Data de instalação dos cabos;
• Responsável pela instalação;
• Data de revisão/inspeção dos circuitos.

1 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
amente os custos da instalação elétrica.

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 60 unidade

vel à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecí el. 
e. Excelente capacidade de adesão;

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;

a de papelão com 60 unidades. Produtos 

ermelha, Azul, VerdVerdV e, Branca e Amarela;e, Branca e Amarela;e
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;

argura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüívxtingüívxtingüí el à chama — 
Antiflam®, não perecívAntiflam®, não perecívAntiflam®, não perecí el;

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

Fita Autofusão I10

0669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
argura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecí el;

Fita Isolante Plástica P-22

, Branca e Amarela;

0m e 20m de comprimento;

00 (20m), 150 (10m) e 0m) e 0m) e 

Cabo Eprotenax Gsette IrisTech® 
 (EPR 0,6/1kV) 

Construção:
• Condutor flexível de fios de cobre nu (classe 5);
• Isolação em dupla camada de composto de borracha HEPR   

(EPR/B-alto módulo);
• Enchimento em PVC sem chumbo;
• Cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo.

Identificação:
• Cabos unipolares: Isolação — cor cinza, cobertura: preta, azul e verde;
• Cabos multipolares: Isolação — colorida, cobertura: preta.

Normas: NBR 7286;
Características: Temperatura máxima do condutor em serviço 
contínuo 90ºC. Resistência à chama e auto-extinção da chama na 
cobertura. Tensão de isolamento — 0,6/1kV.

Aplicação: Instalações internas fixas de luz e força em prédios em 
geral, circuitos de distribuição e terminais, inclusive para entradas 
subterrâneas de energia em baixa tensão. 
A excelente flexibilidade aliada a isolação em EPR-90ºC, faz do 
Eprotenax Gsette IrisTech® uma ótima opção técnica e econômica 
para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
significativamente os custos da instalação elétrica.

Nº Condutores Seção Nominal (mm 2) 

1 de 1,5 a 240

2 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240

4 de 1,5 a 240

Fita Isolante Plástica P-44 Super

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 5037;
• Embalagem: Caixa plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 60 unidades. Produtos 

de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, não perecível. 
Excelente flexibilidade. Excelente capacidade de adesão;

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

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 80 unidades (10m e 

20m). Produtos de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, 
não perecível;

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

Fita Isolante Plástica P-22

• Cor: Preta, Vermelha, Azul, Verde, Branca e Amarela;
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüível à chama — 
Antiflam®, não perecível;

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

Fita Autofusão I10

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 10669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecível;
• Aplicação: Recomendada para recomposição da camada isolante 

de cabos elétricos em emendas e terminações até 69kV.

a em cartão contendo 1 rolo de 10m ou 20m 

argura: 19mm — Espessura: 0,15mm;
a de papelão com 80 unidades (10m e 

Tecnologia IrisTech
A tecnologia IrisTech consiste na aplicação de uma listra longitudinal 
sobre a cobertura do cabo de cor clara e diferente da cor de acabamento 
do cabo. As cores das listras das seções entre 1,5mm 2 e 25mm 2  
também servem para uma fácil identificação da seção do condutor 
do cabo através do código de cores. 
A marcação deve ser feita sobre a listra com o uso de canetas do 
tipo das utilizadas para marcar CDs ou escrever em transparências.
A tecnologia IrisTech serve para o profissional marcar sobre o cabo 
informações úteis para a instalação ou posterior manutenção dos 
circuitos tais como:
• Identificação das pontas de cada cabo de um mesmo circuito antes 

da instalação;
• Identificação das fases de um circuito;
• Identificação de circuito;
• Data de instalação dos cabos;
• Responsável pela instalação;
• Data de revisão/inspeção dos circuitos.

1 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
amente os custos da instalação elétrica.

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 60 unidade

vel à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecí el. 
e. Excelente capacidade de adesão;

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;

a de papelão com 60 unidades. Produtos 

ermelha, Azul, VerdVerdV e, Branca e Amarela;e, Branca e Amarela;e
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;

argura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüívxtingüívxtingüí el à chama — 
Antiflam®, não perecívAntiflam®, não perecívAntiflam®, não perecí el;

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

Fita Autofusão I10

0669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
argura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecí el;

Fita Isolante Plástica P-22

, Branca e Amarela;

0m e 20m de comprimento;

00 (20m), 150 (10m) e 0m) e 0m) e 

Cabo Eprotenax Gsette IrisTech® 
 (EPR 0,6/1kV) 

Construção:
• Condutor flexível de fios de cobre nu (classe 5);
• Isolação em dupla camada de composto de borracha HEPR   

(EPR/B-alto módulo);
• Enchimento em PVC sem chumbo;
• Cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo.

Identificação:
• Cabos unipolares: Isolação — cor cinza, cobertura: preta, azul e verde;
• Cabos multipolares: Isolação — colorida, cobertura: preta.

Normas: NBR 7286;
Características: Temperatura máxima do condutor em serviço 
contínuo 90ºC. Resistência à chama e auto-extinção da chama na 
cobertura. Tensão de isolamento — 0,6/1kV.

Aplicação: Instalações internas fixas de luz e força em prédios em 
geral, circuitos de distribuição e terminais, inclusive para entradas 
subterrâneas de energia em baixa tensão. 
A excelente flexibilidade aliada a isolação em EPR-90ºC, faz do 
Eprotenax Gsette IrisTech® uma ótima opção técnica e econômica 
para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
significativamente os custos da instalação elétrica.

Nº Condutores Seção Nominal (mm 2) 

1 de 1,5 a 240

2 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240

4 de 1,5 a 240

Fita Isolante Plástica P-44 Super

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 5037;
• Embalagem: Caixa plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 60 unidades. Produtos 

de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, não perecível. 
Excelente flexibilidade. Excelente capacidade de adesão;

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

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 80 unidades (10m e 

20m). Produtos de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, 
não perecível;

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

Fita Isolante Plástica P-22

• Cor: Preta, Vermelha, Azul, Verde, Branca e Amarela;
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüível à chama — 
Antiflam®, não perecível;

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

Fita Autofusão I10

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 10669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecível;
• Aplicação: Recomendada para recomposição da camada isolante 

de cabos elétricos em emendas e terminações até 69kV.

a em cartão contendo 1 rolo de 10m ou 20m 

argura: 19mm — Espessura: 0,15mm;
a de papelão com 80 unidades (10m e 

Tecnologia IrisTech
A tecnologia IrisTech consiste na aplicação de uma listra longitudinal 
sobre a cobertura do cabo de cor clara e diferente da cor de acabamento 
do cabo. As cores das listras das seções entre 1,5mm 2 e 25mm 2  
também servem para uma fácil identificação da seção do condutor 
do cabo através do código de cores. 
A marcação deve ser feita sobre a listra com o uso de canetas do 
tipo das utilizadas para marcar CDs ou escrever em transparências.
A tecnologia IrisTech serve para o profissional marcar sobre o cabo 
informações úteis para a instalação ou posterior manutenção dos 
circuitos tais como:
• Identificação das pontas de cada cabo de um mesmo circuito antes 

da instalação;
• Identificação das fases de um circuito;
• Identificação de circuito;
• Data de instalação dos cabos;
• Responsável pela instalação;
• Data de revisão/inspeção dos circuitos.

1 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
amente os custos da instalação elétrica.

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 60 unidade

vel à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecí el. 
e. Excelente capacidade de adesão;

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;

a de papelão com 60 unidades. Produtos 

ermelha, Azul, VerdVerdV e, Branca e Amarela;e, Branca e Amarela;e
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;

argura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüívxtingüívxtingüí el à chama — 
Antiflam®, não perecívAntiflam®, não perecívAntiflam®, não perecí el;

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

Fita Autofusão I10

0669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
argura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecí el;

Fita Isolante Plástica P-22

, Branca e Amarela;

0m e 20m de comprimento;

00 (20m), 150 (10m) e 0m) e 0m) e 

Cabo Eprotenax Gsette IrisTech® 
 (EPR 0,6/1kV) 

Construção:
• Condutor flexível de fios de cobre nu (classe 5);
• Isolação em dupla camada de composto de borracha HEPR   

(EPR/B-alto módulo);
• Enchimento em PVC sem chumbo;
• Cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo.

Identificação:
• Cabos unipolares: Isolação — cor cinza, cobertura: preta, azul e verde;
• Cabos multipolares: Isolação — colorida, cobertura: preta.

Normas: NBR 7286;
Características: Temperatura máxima do condutor em serviço 
contínuo 90ºC. Resistência à chama e auto-extinção da chama na 
cobertura. Tensão de isolamento — 0,6/1kV.

Aplicação: Instalações internas fixas de luz e força em prédios em 
geral, circuitos de distribuição e terminais, inclusive para entradas 
subterrâneas de energia em baixa tensão. 
A excelente flexibilidade aliada a isolação em EPR-90ºC, faz do 
Eprotenax Gsette IrisTech® uma ótima opção técnica e econômica 
para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
significativamente os custos da instalação elétrica.

Nº Condutores Seção Nominal (mm 2) 

1 de 1,5 a 240

2 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240

4 de 1,5 a 240

Fita Isolante Plástica P-44 Super

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 5037;
• Embalagem: Caixa plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 60 unidades. Produtos 

de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, não perecível. 
Excelente flexibilidade. Excelente capacidade de adesão;

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

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 80 unidades (10m e 

20m). Produtos de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, 
não perecível;

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

Fita Isolante Plástica P-22

• Cor: Preta, Vermelha, Azul, Verde, Branca e Amarela;
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüível à chama — 
Antiflam®, não perecível;

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

Fita Autofusão I10

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 10669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecível;
• Aplicação: Recomendada para recomposição da camada isolante 

de cabos elétricos em emendas e terminações até 69kV.

a em cartão contendo 1 rolo de 10m ou 20m 

argura: 19mm — Espessura: 0,15mm;
a de papelão com 80 unidades (10m e 

Tecnologia IrisTech
A tecnologia IrisTech consiste na aplicação de uma listra longitudinal 
sobre a cobertura do cabo de cor clara e diferente da cor de acabamento 
do cabo. As cores das listras das seções entre 1,5mm 2 e 25mm 2  
também servem para uma fácil identificação da seção do condutor 
do cabo através do código de cores. 
A marcação deve ser feita sobre a listra com o uso de canetas do 
tipo das utilizadas para marcar CDs ou escrever em transparências.
A tecnologia IrisTech serve para o profissional marcar sobre o cabo 
informações úteis para a instalação ou posterior manutenção dos 
circuitos tais como:
• Identificação das pontas de cada cabo de um mesmo circuito antes 

da instalação;
• Identificação das fases de um circuito;
• Identificação de circuito;
• Data de instalação dos cabos;
• Responsável pela instalação;
• Data de revisão/inspeção dos circuitos.

1 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
amente os custos da instalação elétrica.

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 60 unidade

vel à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecí el. 
e. Excelente capacidade de adesão;

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;

a de papelão com 60 unidades. Produtos 

ermelha, Azul, VerdVerdV e, Branca e Amarela;e, Branca e Amarela;e
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;

argura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüívxtingüívxtingüí el à chama — 
Antiflam®, não perecívAntiflam®, não perecívAntiflam®, não perecí el;

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

Fita Autofusão I10

0669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
argura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecí el;

Fita Isolante Plástica P-22

, Branca e Amarela;

0m e 20m de comprimento;

00 (20m), 150 (10m) e 0m) e 0m) e 

Cabo Eprotenax Gsette IrisTech® 
 (EPR 0,6/1kV) 

Construção:
• Condutor flexível de fios de cobre nu (classe 5);
• Isolação em dupla camada de composto de borracha HEPR   

(EPR/B-alto módulo);
• Enchimento em PVC sem chumbo;
• Cobertura de composto termoplástico de PVC sem chumbo.

Identificação:
• Cabos unipolares: Isolação — cor cinza, cobertura: preta, azul e verde;
• Cabos multipolares: Isolação — colorida, cobertura: preta.

Normas: NBR 7286;
Características: Temperatura máxima do condutor em serviço 
contínuo 90ºC. Resistência à chama e auto-extinção da chama na 
cobertura. Tensão de isolamento — 0,6/1kV.

Aplicação: Instalações internas fixas de luz e força em prédios em 
geral, circuitos de distribuição e terminais, inclusive para entradas 
subterrâneas de energia em baixa tensão. 
A excelente flexibilidade aliada a isolação em EPR-90ºC, faz do 
Eprotenax Gsette IrisTech® uma ótima opção técnica e econômica 
para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
significativamente os custos da instalação elétrica.

Nº Condutores Seção Nominal (mm 2) 

1 de 1,5 a 240

2 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240

4 de 1,5 a 240

Fita Isolante Plástica P-44 Super

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 5037;
• Embalagem: Caixa plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 60 unidades. Produtos 

de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, não perecível. 
Excelente flexibilidade. Excelente capacidade de adesão;

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

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 80 unidades (10m e 

20m). Produtos de PVC auto-extingüível à chama — Antiflam®, 
não perecível;

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

Fita Isolante Plástica P-22

• Cor: Preta, Vermelha, Azul, Verde, Branca e Amarela;
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüível à chama — 
Antiflam®, não perecível;

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

Fita Autofusão I10

• Cor: Preta;
• Norma: NBR 10669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
• Largura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
• Acondicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecível;
• Aplicação: Recomendada para recomposição da camada isolante 

de cabos elétricos em emendas e terminações até 69kV.

a em cartão contendo 1 rolo de 10m ou 20m 

argura: 19mm — Espessura: 0,15mm;
a de papelão com 80 unidades (10m e 

Tecnologia IrisTech
A tecnologia IrisTech consiste na aplicação de uma listra longitudinal 
sobre a cobertura do cabo de cor clara e diferente da cor de acabamento 
do cabo. As cores das listras das seções entre 1,5mm 2 e 25mm 2  
também servem para uma fácil identificação da seção do condutor 
do cabo através do código de cores. 
A marcação deve ser feita sobre a listra com o uso de canetas do 
tipo das utilizadas para marcar CDs ou escrever em transparências.
A tecnologia IrisTech serve para o profissional marcar sobre o cabo 
informações úteis para a instalação ou posterior manutenção dos 
circuitos tais como:
• Identificação das pontas de cada cabo de um mesmo circuito antes 

da instalação;
• Identificação das fases de um circuito;
• Identificação de circuito;
• Data de instalação dos cabos;
• Responsável pela instalação;
• Data de revisão/inspeção dos circuitos.

1 de 1,5 a 240

3 de 1,5 a 240para circuitos de distribuição em baixa tensão, reduzindo 
amente os custos da instalação elétrica.

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 60 unidade

vel à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecível à chama — Antiflam®, não perecí el. 
e. Excelente capacidade de adesão;

Fita Isolante Plástica P-44 Super

a plástica contendo 1 rolo 20m de comprimento;
argura: 19mm — Espessura: 0,18mm;

a de papelão com 60 unidades. Produtos 

ermelha, Azul, VerdVerdV e, Branca e Amarela;e, Branca e Amarela;e
• Norma: IEC 60454-3-1;
• Embalagem: Rolos de 5m, 10m e 20m de comprimento;

argura: 19mm — Espessura: 0,13mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 100 (20m), 150 (10m) e 

200 (5m) unidades. Produtos de PVC auto-extingüívxtingüívxtingüí el à chama — 
Antiflam®, não perecívAntiflam®, não perecívAntiflam®, não perecí el;

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

Fita Autofusão I10

0669;
• Embalagem: Caixa em cartão, contendo 1 rolo de 10m de 

comprimento, protegido com invólucro plástico;
argura: 19mm — Espessura: 0,76mm;
condicionamento: Caixa de papelão com 20 unidades. Produto 

a base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecíva base de EPR, não perecí el;

Fita Isolante Plástica P-22

, Branca e Amarela;

0m e 20m de comprimento;

00 (20m), 150 (10m) e 0m) e 0m) e 

FITA ISOLANTE


