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Clips e Fixadores - Blister com 20 peças



Sistemas de Amarração e Fixação
Clips Autoadesivos

Referência
Embalagem

(peças)
Comprimento 
nominal (mm)

W
(mm)

H
(mm)

D Ø
(mm)

Abraçadeiras 
Aplicáveis

MB2A
20

13,0 13,0 4,1 - Serie T18

LKCS-A 32,0 25,0 6,8 - T18 a T120

Fixadores Autoadesivos 

Os fixadores LKCS-A e MB2A consistem em bases de fixação para a 
aplicação de abraçadeiras Insulok, dotados de uma fita autoadesiva 
dupla face. Podem ser fixados em chapas e painéis. 

MAtERiAL Poliamida 6.6 (PA66)

Cor Natural e Preta

temperatura de utilização -10°C a +50°C*

Flamabilidade UL94V-2

OBSERVAÇÃO: Para um perfeito desempenho, os clips com fita dupla face devem 
ser aplicados sobre uma superfície plana, totalmente limpa e isenta de gordura 
(recomenda-se limpeza com álcool isopropilico,  por exemplo). A aplicação deve 
ser feita à temperatura ambiente. Para uma perfeita aderência, recomenda-se 
que não seja aplicado esforço durante 24 horas.

Referência
Embalagem

(peças)
Comprimento 
nominal (mm)

Largura B1
(mm)

Largura B2
(mm)

Altura
(mm)

D2 Ø
(mm)

RA9

20

19,5 11,0 6,0 12,5 9,0

RA13 23,5 24,0 9,5 16,5 13,0

RA18 29,3 24,0 9,5 23,0 18,0

Clips autoadesivos RA

O fixador RA é dotado de fita adesiva dupla face que permite a 
fixação de fios, cabos e tubos sem a utilização de ferramentas ou 
outros componentes. Sua utilização reduz sensivelmente o tempo de 
aplicação em relação aos fixadores tradicionais.

MAtERiAL Poliamida 6.6 (PA66)

Cor Natural e Preta

temperatura de utilização -10°C a +50°C*

Flamabilidade UL94V-2

OBSERVAÇÃO: Para um perfeito desempenho, os clips com fita dupla face devem 
ser aplicados sobre uma superfície plana, totalmente limpa e isenta de gordura 
(recomenda-se limpeza com álcool isopropilico,  por exemplo). A aplicação deve 
ser feita à temperatura ambiente. Para uma perfeita aderência, recomenda-se 
que não seja aplicado esforço durante 24 horas.

*Temperatura de utilização máxima em função da fita adesiva dupla face.

*Temperatura de utilização máxima em função da fita adesiva dupla face.

D2

B1

L

B2

H



Sistemas de Amarração e Fixação
Clips Autoadesivos

Fixadores Autoadesivos SAF 

Fabricado em aço esmaltado, também é dotado de fita adesiva dupla 
face. O modelo SAF-2 pode ser moldado ao diâmetro desejado, já o 
modelo SAF TC-2 deve ser utilizado com abraçadeiras Insulok.

Referência
Embalagem

(peças)
Comprimento nominal

L (mm)
Largura
B (mm)

Diâmetro Máximo de Amarração
(mm)

SAF-2
20 35,0 25,0

10,0

SAFtC-2 uso c/ abraçadeira até 10,0(mm) largura

MAtERiAL Folha de Flandres (metal)

Cor Branca

temperatura de utilização -10°C a +50°C*

OBSERVAÇÃO: Para um perfeito desempenho, os clips com fita dupla face devem 
ser aplicados sobre uma superfície plana, totalmente limpa e isenta de gordura 
(recomenda-se limpeza com álcool isopropilico,  por exemplo). A aplicação deve 
ser feita à temperatura ambiente. Para uma perfeita aderência, recomenda-se 
que não seja aplicado esforço durante 24 horas.

*Temperatura de utilização máxima em função da fita adesiva dupla face.

Buchas Lok 

A Bucha LOK foi desenvolvida para servir de apoio para amarrações 
em alvenaria, concreto, madeira e outros materiais. A amarração 
pode ser feita com abraçadeiras Insulok. O furo deve ser de 8 (mm) 
ou 9 (mm) de diâmetro (dependendo do material).
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Referência
Embalagem

(peças)
L

(mm)
D

(mm)
B1

(mm)
B2

(mm)
H

(mm)
Diâmetro do furo

(mm)
Abraçadeiras 

aplicáveis

LOK01 20 43,3 10,0 12,5 11,8 2,5 8,0 - 9,0 T18 até T150

MAtERiAL Poliamida 6.6 (PA66)

Cor Preta

temperatura de utilização -40 °C a + 85 °C

Flamabilidade UL94 V2
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HellermannTyton Ltda.
Avenida José Benassi, nº 100
Pq. Industrial - Jundiaí / SP
CEP 13213 - 085
Contato: 11 2136-9090 / 4815-9090
E-mail: vendas@hellermanntyton.com.br
Site: www.hellermanntyton.com.br C
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