
Descrição
Isolamento contrátil, ativado por alta temperatura, para 
isolação de fios e cabos elétricos. 

Características
•  Molda-se perfeitamente ao substrato quando exposto 

ao calor.
•  Veda contra a penetração de umidade e poeira.
•  Apresenta uma maior estabilidade dimensional e 

menor retração se comparado a fitas isolantes de PVC.

Aplicações
•  Isolar e proteger fios dos mais variados tipos: elétricos, 

eletrônicos, automotivo, etc. O produto ainda serve 
para organizar cabos, fios, cabeamentos no geral e 
prevenir também contra possíveis umidades. 

Modo de usar
•  Corte uma seção do tubo termoretrátil suficiente para 

cobrir a área a ser isolada.
•  Insira o tubo sobre o material a ser isolado.
•  Com o auxílio de soprador térmico, direcionar o sopro 

de ar quente sobre o tubo termoretrátil.
•  Tão logo tenha ocorrido a contração do mesmo, a 

isolação estará completa.

Dados técnicos

TUBO TERMORETRÁTIL
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PRINCIPAIS VANTAGENS

• Elevada resistência a temperatura. 

• Soprador Térmico.
• Terminais elétricos.
• Abraçadeira nylon.
• Espiral Organizador.

PRODUTOS ASSOCIADOS

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande 
variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua 
própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indireta-
mente resultantes da aplicação.
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Comprimento
Código

01 unidade

pol. mm mm m

3/32” 2,4 1,2

1

0771 002 4

1/8” 3,2 1,6 0771 003 2

3/16” 4,8 2,4 0771 004 8

1/4” 6,4 3,2 0771 006 4

3/8” 9,5 4,8 0771 009 5

1/2” 12,7 6,4 0771 012 7

5/8” 15,9 8,0 0771 015 9

3/4” 19,0 9,5 0771 019 0

1” 25,4 12,7 0771 025 4

Para mais informações, por favor, contate
Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Conicidade pré-aquecimento (%) ≤ 65

Temperaratura de encolhimento (ºC) 90 ~ 120

Temperatura de trabalho (ºC) -55 ~ 125

Porcentagem de encolhimento (%) ≥ 50

Resistência a tração (N/mm2) ≥ 10.4

Porcentagem máxima de alongamento (%) ≥ 200

Envelhecimento térmico 168h / 158ºC

Resistência do isolamento (Ω.cm) 10 14

Rigidez dielétrica (kV/mm) 15

Flamabilidade - norma VW1 retardada chamas
(atende a norma)

Temperatura de armazenagem até 40ºC


