
  FICHA TÉCNICA

CRUZETA PARA RESERVA TÉCNICA

Utilizada para acomodar a reserva técnica de 
cabo óptico em poste. A Cruzeta tipo cruz 
deve ser �xada ao poste com suporte e braça-
deira de aço ajustável. 

MATERIAL

A Cruzeta é fabricada em chapa de aço ABNT 1010/1020 com acabamento galvanizado 
por imersão a quente.

ACABAMENTO

O produto deve apresentar perfeito acabamento, isento de rebarbas, fendas ou outras 
imperfeições.

MARCAÇÃO

Cada cruzeta deve ser marcada com sua designação, nome do fabricante e o número 
do lote de fabricação.

EMBALAGEM

O acondicionamento deve ser feito em embalagens apropriadas, de maneira a não 
ocasionar qualquer dano físico durante o transporte e armazenamento.
Na embalagem de acondicionamento devem constar externamente, as seguintes 
informações: Nome e designação do material, número do lote de fabricação, dados do 
fabricante e quantidade de peças contidas na embalagem.



SDT – 235-140-701.

REQUISITO DO DESEMPENHO

Composição Química: Quando submetida ao ensaio de Composição Química, a per-
centagem de carbono constatada na amostra deve caracterizar o tipo de aço especi-
�cado neste documento;Procedimento: Conforme método especi�cado na norma 
ABNT NBR NM 87:2000.
Determinação da Massa da Camada de Zinco: As amostras após serem submetidas a 
este ensaio devem apresentar os valores mínimos especi�cados na Tabela 1. As mas-
sas de zinco por unidade de área devem ser determinadas pelo método descrito na 
norma ABNT NBR 7397:2007, efetuando-se no mínimo três medições da espessura.

Aderência da Camada de Zinco: Quando submetidas ao ensaio de Aderência, a ca-
mada de zinco das amostras não deve separar-se do metal base;Procedimento: Con-
forme método especi�cado na norma ABNT NBR 7398:2009;
Ensaio de Preece: Quando submetidas ao ensaio de determinação da uniformidade 
da camada de zinco, não deve ser detectada nas amostras a ocorrência de deposição 
de cobre aderente após 4 (quatro imersões), com duração de um minuto cada. Proce-
dimento: Conforme método especi�cado na norma ABNT NBR 7400:2009

REFERÊNCIAS

TIPO

RESERVA
EM CRUZ

ESPESSURA DA CAMADA DE
            ZINCO (μm)

MASSA DA CAMADA DE ZINCO
                    (g/m²)

VALOR MÉDIO VALOR MÉDIOVALOR MÍNIMO VALOR MÍNIMO

85 70 603 497

TABELA 1

TIPO

RESERVA
EM CRUZ

ALTURA
  (mm)

LARGURA
    (mm)

ESPESSURA
      (pol.)

550 ± 5 550 ± 5 3,4 ± 0,5

Anexo 1:


