
  FICHA TÉCNICA

ABRAÇADEIRA DE NYLON
Utilizado para a �xação de elementos de rede 
externa subterrânea e aérea. 

Material

O polímero que compõe a abraçadeira, deve ser fabricado em Nylon 6.6 Hidratado, 
com aditivo de 2% mínimo de fumo, para proteção aos raios Ultra Violeta – UV; 
Não deve sofrer degradação ou deformação no seu ambiente de aplicação que com-
prometa o desempenho do mesmo durante sua vida útil;
Para ambientes externos ,deve ser fabricado na cor PRETO com proteção aos raios ul-
travioleta e ao intemperismo, devendo ser apresentado em sua homologação, os en-
saios laboratoriais da matéria prima (conforme tabela abaixo).

Deve ser um material Liso, isento de rebarbas, trincas, rachaduras, �ssuras, empenos 
ou quaisquer outras deformações, imperfeições ou irregularidades que possam com-
prometer a sua aplicação

CARACTERÍSTICA CONSTRUTIVA DA MATÉRIA PRIMA

CARACTERÍSTICA DA MATÉRIA PRIMA

PROPRIEDADE REFERÊNCIA

TIPO

CONTEÚDO

NYLON 6.6 HIDRATADO

NÃO RECICLÁVEL

DENSIDADE
TEOR DE NEGRO DE FUMO (>2%)

ASTM D 792-08
NBR 11595



As abraçadeiras deverão ser fornecidas de acordo com os dimensionais de cada SAP, 
seguindo os parâmetros dimensionais da tabela abaixo.
No ato de sua homologação deverão ser apresentados os ensaios laboratoriais físicos
(dimensionais) e mecânicos (Tensão de ruptura) abaixo:

Dimensões 

Embaladas com 50, 100, 200, 300, 400, 500 ou 1000 unidades em saco plástico resisten-
te a danos físicos durante o transporte e armazenamento.
Na parte externa da embalagem Individual , em local visível, deve estar gravada/�xada 
uma etiqueta com o nome do fabricante, código SAP, descrição do produto, quantidade 
e Lote de fabricação

 EMBALAGEM

COMPRIMENTO LARGURA DIÂMETRO MÁXIMO DE
AMARRAÇÃO (MM)

TENSÃO MÍNIMA DE 
RUPTURA 

KGF

100 +/- 10
150 +/- 10
200 +/- 10
300 +/- 10
400 +/- 10
530 +/- 10
770 +/- 10

2,5 +/- 0,5
3,0 +/- 0,6
2,5 +/- 0,8
7,0 +/- 0,6
6,0 +/- 1,6

11,5 +/- 2,5
8,9 +/- 1,9

21,0

50,0
90,0

115,0
145,0
225,0

35,0 13,6
22,7
54,4
22,7
65,0
70,0

8,2


