
  FICHA TÉCNICA

RAQUETE OPTLOOP
Deve ser utilizado para armazenamento de  
reserva de cabo de �bra óptica em cordoalha.
O Conjunto Reserva deve ser �xado na cordo-
alha através de suportes.
A reserva técnica do cabo óptico, acomodada 
na peça deve ser �xada a mesma através de 
�tas de amarração de aço ou arame de espinar. 

Material

O Conjunto Reserva é fabricado em polímeros com proteção aos raios UV e pode ser 
instalado em regiões agressivas
Reserva em Polímeros: Em forma de gota, fabricadas em nylon, com espaço de�nido 
para acomodação da reserva técnica do cabo óptico;
Dois suportes tap bracket: Utilizados para �xar as reservas de nylon à cordoalha. A chapa
 e o prensa cabo são constituídos em liga de alumínio ou aço galvanizado de alta resis-
tência. O parafuso, porca e a arruela são fabricados em aço galvanizado por imersão a 
quente; (Kit vendido a parte).
Cinco �tas de Aço: Produzidas em aço Inox. (Kit vendido a parte).
Dois parafusos, duas porcas: Utilizados para �xar as reservas de nylon 
aos suportes. O parafuso, porca e a arruela são fabricados em aço galvanizado por imer-
são a quente; (Kit vendido a parte).

Acabamento

O Conjunto Reserva deve apresentar um bom acabamento, com uma superfície  homo-
gênea, uniforme, isento de rebarbas, fendas, rechupes, falhas ou quaisquer outras im-
perfeições. Os acessórios metálicos que compõem o Conjunto Reserva são resistentes 
e protegidos contra variadas formas de corrosão. 



Marcação

O Conjunto Reserva é marcado com o nome ou marca do GRUPO MUNDIAL.
Essas marcações não alteram as características da peça, nem a deforma de modo que 
possa prejudicar sua instalação, para inclusão de logomarca do cliente favor consultar 
a fábrica.

Embalagem

O Conjunto Reserva é embalado de 5 em 5 unidades amarradas com �tilho.
Os acessórios que compõem o kit de instalação são acondicionados em um saco plástico.

Ensaio visual

Aplicação

Especi�cado: A identi�cação do produto, sua formação, material e tratamento, dimensio-
nal e acabamento devem estar em conformidade com os requisitos desta especi�cação;
Procedimento: O exame visual deve ser realizado a olho nu.


