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Mix de Produtos

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Abraçadeiras Insulok

Blister - Abraçadeiras Insulok Standard

Disponíveis em embalagens blister, as originais abraçadeiras 
Hellermanntyton, são o jeito simples e prático para amarrar e fixar cabos 
nas mais variadas aplicações elétricas, de telecomunicações e dados. 
São ideais também para quaisquer outras necessidades de fixação e 
amarração que requeiram segurança e qualidade. 
Seu mecanismo autotravante garante um elevado desempenho nas 
aplicações, pois não permite abertura após o fechamento. Basta inserir 
a extremidade da abraçadeira na abertura da cabeça e depois ajustar 
conforme a necessidade. 
Para uma aplicação segura, exija sempre as originais abraçadeiras 
HellermannTyton.

Material Poliamida 6.6 (PA6.6)

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

Flamabilidade UL94V-2

       

referência Cor

tensão Mínima

de ruptura

Comprimento 

nominal 

l

(mm)

largura

W

(mm)

Ø 

Máximo

amarração

(mm) embalagemkgf lbs N

t18r

Natural, Preto, Azul, 

Amarelo, Verde e 

Vermelho

8,0 18,0 80,0 100,0 2,50 22,0 100 pçs

t18l 8,0 18,0 80,0 200,0 2,50 55,0 100 pçs

t30r 14,0 30,0 135,0 150,0 3,60 35,0 100 pçs

t50r 22,0 50,0 225,0 200,0 4,60 50,0 100 pçs

t50M

Preto e Natural

22,0 50,0 225,0 245,00 4,60 73,0 100 pçs

t50l 22,0 50,0 225,0 390,0 4,60 110,0 100 pçs

t80i 36,0 80,0 355,0 300,0 4,70 85,0 100 pçs

t120i 54,0 120,0 535,0 300,0 7,60 80,0 50 pçs

t120r 54,0 120,0 120,0 390,0 7,60 100,0 50 pçs

t250r 113,0 250,0 1115,0 535,0 13,10 150,0 25 pçs

L

W
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Mix de Produtos

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Abraçadeiras Insulok

Kit Blister - abraçadeiras insulok Standard

A HellermannTyton disponibiliza, também, três modelos de abraçadeiras 
em um só blister, T18R, T30R e T50R. 

Material Poliamida 6.6 (PA6.6)

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

Flamabilidade UL94V-2

       

referência: 
Kit t18r / t30r / t50r

tensão Mínima
de ruptura

Comprimento 
nominal 

l
(mm)

largura
W

(mm)

Ø
Máximo

amarração
(mm) embalagemitens Cor kgf lbs N

t18r

Natural, Preto

8,0 18,0 80,0 100,0 2,50 22,0 50 pçs

t30r 14,0 30,0 135,0 150,0 3,60 35,0 50 pçs

t50r 22,0 50,0 225,0 200,0 4,60 50,0 25 pçs

L

W

Kit Blister - abraçadeiras insulok Coloridas

A HellermannTyton disponibiliza também, o modelo T50R na versão 
blister com as quatro cores.

Material Poliamida 6.6 (PA6.6)

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

Flamabilidade UL94V-2

       

referência Cor

tensão Mínima
de ruptura

Comprimento 
nominal 
l (mm)

largura 
W

(mm)

Ø Máximo
amarração 

(mm) embalagemkgf lbs N

t30r
Amarelo, Azul, Verde e Vermelho

14,0 30,0 135,0 150,0 3,60 35,0 100 peças sendo 
25 de cada cor.t50r 22,0 50,0 225,0 200,0 4,60 50,0

L

W
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Mix de Produtos

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

referência

Comprimento 
nominal

B
(mm)

largura
l

(mm)

altura
H

(mm)
D Ø

(mm)
abraçadeiras 

aplicáveis
Fita

Dulpa Face embalagem

MB2a 13,0 13,0 4,1 - Serie T18 Sim 100 / 20 pçs

lKCS-a 32,0 25,0 6,8 - T18 a T120 Sim 100 / 20 pçs

lKCS* 32,0 25,0 5,6 3,0 T18 a T120 Não 100 pçs

Pa38 38,0 38,0 6,1 - T18 a T120 Sim 100 pçs

*LKCS - Fixação por parafuso  |  **Itens na cor preta sujeito a lote mínimo de fornecimento.

Fixadores autoadesivos 

Os fixadores LKCS-A, MB2A e PA38 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. O modelo LKCS não 
possui fita adesiva dupla face e deve ser fixado com parafusos ou rebites.

Material Poliamida 6.6 (PA66)

Cor Natural e Preta**

temperatura de utilização
-10°C a +50°C 
(devido a fita dupla face)
LKCS -40ºC a +85ºC

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.

H

D

L

B

Clips Autoadesivos
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Mix de Produtos

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Clips Autoadesivos

referência

Comprimento 
nominal l

(mm)

largura
B1

(mm)

largura
B2

(mm)

altura
H

(mm)
D2 Ø
(mm) embalagem

ra3 13,0 13,0 5,0 6,0 3,0 100 pçs

ra6 20,7 11,7 5,0 9,0 6,0 100 pçs

ra9 19,5 11,0 6,0 12,5 9,0 100 / 20pçs

ra13 23,5 24,0 9,5 16,5 13,0 100 / 20 pçs

ra18 29,3 24,0 9,5 23,0 18,0 100 / 20 pçs

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 componen-
tes. Sua utilização reduz sensivelmente o tempo de aplicação em relação 
aos fixadores tradicionais.

Material Poliamida 6.6 (PA66)

Cor Natural

temperatura de utilização
-10°C a +50°C
(devido a fita dupla face)

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.

D2

H
B2

B1

L
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Mix de Produtos

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

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 mo-
delo SAF TC-2 deve ser utilizado com abraçadeiras Insulok.

referência

Comprimento 
nominal

l 
(mm)

largura
B 

(mm)

Ø Máximo 
de amarração

(mm) embalagem

SaF-2 35,0 25,0 10,0 50 / 20 pçs

SaFtC-2 35,0 25,0 uso c/ abraçadeira até 10,0(mm) largura 50 / 20 pçs

Material Folha de Flandres (metal)

Cor Branca

temperatura de utilização
-10°C a +50°C
(devido a fita dupla face)

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.

L

B B

L

referência
l

(mm)
D

(mm)
B1

(mm)
B2

(mm)
H

(mm)
Ø do furo

(mm)
abraçadeiras 

aplicáveis embalagem

lOK01 43,3 10,0 12,5 11,8 2,5 8,0 - 9,0 T18 até T150 100 pçs

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).

Material Poliamida 6.6

Cor Preta
temperatura de utilização -40 °C a +105 °C
Flamabilidade UL94 V2

       

L

H

B
2

B1

D

B1B1

H

B2

D

L
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Mix de Produtos

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Material Poliolefina Reticulada

taxa de Contração 2:1

temperatura de trabalho -55ºC a +125ºC

temp. de Contração min. +100ºC

Flamabilidade Autoextinguível UL224VW1

tensão de trabalho 1KV

rigidez Dielétrica 20 KV/mm

Contração longitudinal 0 a 5%

aprovações
125ºC VW-1 600V
ABNT NBR 6813 - 1KV

Clips Autoadesivos

Para encolhimento, utilizar 
a ferramenta de ar quente 
HGB2100/220 HEAT GUN.

tubos termocontráteis tCN20 

Tubos termocontráteis de poliolefina reticulada de parede fina e baixa 
temperatura de contração. Ideal para aplicações eletro-eletrônicas, para 
isolação de fios, cabos, conectores e componentes eletrônicos. Protegem 
contra corrosão e abrasão mecânica.

TCN20

•	 Cor	padrão:	preta;
•	 Cores:	azul,	vermelha,	laranja,	marrom,	amarela,	verde,	branco	e	viole-
ta, somente para as bitolas de 2,4” a 4” (9,5 a 101,6mm), outras bitolas 
sob	consulta	/	lote	mínimo;
•	 76,2	e	101,6	não	tem	amarelo	e	laranja;
•	 63,5	só	preto.

USC

B A

referência

Medidas 
de 

ref. em
polegadas

Ø 
interno

expandido 
mínimo
(mm)

Ø 
interno 

encolhido 
máximo 

(mm)

largura 
Chata 

expandida
(mm)

largura 
Chata 

encolhida 
máx.
(mm)

espessura
da parede 
encolhida

(mm)

exemplos de 
aplicações

emb.

Barra 
chata 
(pol.)

Ø
(mm)

tCN20 1,2 3/64” 1,2 0,6 - - 0,33 - - 300 m

tCN20 1,6 1/16” 1,6 0,8 - - 0,36 - - 300 m

tCN20 2,4 3/32” 2,4 1,2 - - 0,44 - - 300 m

tCN20 3,2 1/8” 3,2 1,6 - - 0,44 - - 300 m

tCN20 4,8 3/16” 4,8 2,4 - - 0,56 - - 300 m

tCN20 6,4 1/4” 6,4 3,2 - - 0,56 - - 300 m

tCN20 9,5 3/8” 9,5 4,8 - - 0,56 - - 150 m

tCN20 12,7 1/2” 12,7 6,4 20,0 10,0 0,65 1/2" x 1/8" 8,0 100 m

tCN20 16,0 5/8" 16,0 8,0 25,0 12,5 0,65 1/2" x 1/4" 9,5 60 m

tCN20 19,1 3/4” 19,1 9,5 30,0 15,0 0,80 3/4" x 1/8" 12,7 60 m

tCN20 25,4 1” 25,4 12,7 40,0 20,0 0,90 1" x 1/4" 19,0 60 m

tCN20 31,8 1 1/” 31,8 15,9 50,0 25,0 1.02 1.1/4" x 1/4" 25,4 30 m 

tCN20 38,1 1.1/2" 38,1 19,1 60,0 30,0 1.02 1.1/2" x 1/4" 31,8 30 m

tCN20 50,8 2" 50,8 25,4 80,0 40,0 1.02 2" x 3/8" 38,1 30 m

tCN20 63,5 2.1/2" 60,0 30,0 94,0 47,0 1.02 2.1/2" x 3/8" 50,8 30 m

tCN20 76,2 3" 76,2 38,0 120,0 60,0 1.02 3" x 1/2" 63,5 15 m

tCN20 101,6* 4" 101,6 50,8 160,0 80,0 1.02 4" x 3/4" 76,2 15 m
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Mix de Produtos

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Termocontráteis

Material Poliolefina Reticulada

taxa de Contração 2:1

temperatura de trabalho -55ºC a +125ºC

temp. de Contração min. +100ºC

Flamabilidade Autoextinguível UL224VW1

tensão de trabalho 1KV

rigidez Dielétrica 20 KV/mm

Contração longitudinal 0 a 5%

aprovações
125ºC VW-1 600V
ABNT NBR 6813 - 1KV

tubos termocontráteis tFN21

Tubos termocontráteis de poliolefina reticulada de parede fina e baixa 
temperatura de contração. Ideal para aplicações eletro-eletrônicas, para 
isolação de fios, cabos, conectores e componentes eletrônicos. Protegem 
contra corrosão e abrasão mecânica.

USC

B A

referência

Medida de 
referência

em polegadas

Ø
a 

interno
expandido

Ø
B

 interno 
encolhido 
máximo

(mm)

espessura de 
parede encolhida

(mm) Cor embalagem

tFN21 2,4 3/32" 2,4 1,2 0,44 Verde/amarelo 300 m

tFN21 3,2 1/8" 3,2 1,6 0,44 Verde/amarelo 300 m

tFN21 4,8 3/16" 4,8 2,4 0,56 Verde/amarelo 300 m

tFN216,4 1/4" 6,4 3,2 0,56 Verde/amarelo 300 m

tFN21 9,5 3/8" 9,5 4,8 0,56 Verde/amarelo 150 m

tFN21 12,7 1/2" 12,7 6,4 0,65 Verde/amarelo 100 m

tFN21 19,1 3/4" 19,1 8,0 0,80 Verde/amarelo 60 m

tFN21 25,4 1" 25,4 12,7 0,90 Verde/amarelo 60 m

 Demais bitolas sob consulta.

Para encolhimento, utilizar 
a ferramenta de ar quente 
HGB2100/220 HEAT GUN.



9

Mix de Produtos

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Marcadores Millenium  MHG

O marcador tipo anilha Millenium é a solução ideal para a identificação 
de fios e cabos. É versátil e de boa relação custo x benefício.
A tecnologia de impressão e o PVC de alta qualidade asseguram que o 
Millenium seja melhor sistema de marcação expansível disponível.
O exclusivo perfil que agarra no fio, foi desenvolvido para assegurar que 
o marcador permaneça no lugar sob condições normais de trabalho ou 
com vibrações.
Os marcadores estão disponíveis no padrão internacional de cores para os 
números e em amarelo impresso em preto para números, letras e sinais.

referência
Série Métrica

(mm)²

Ø externo
para condutores

(mm) l
(mm) embalagemmín. máx.

MHG00 0,2 1,2 2,0 3,6 100 pçs

MHG1/3 0,3 - 1,5 1,0 3,0 3,6 100 pçs

MHG2/5 0,5 - 6,0 2,0 5,0 3,6 100 pçs

MHG3/7 1,5 - 10,0 3,0 7,0 3,6 100 pçs

MHG4/9 4,0 - 16,0 4,0 9,0 5,0 100 pçs

MHG8/16 25,0 - 70,0    8,0 16,0 6,0 100 pçs

1 320 4 5 6 7 8 9

Z -+A / . = ~ :

1 320 4 5 6 7 8 9

L Material PVC Flexível

Cor

Números: de 0 a 9 impressos no 
Código Internacional de cores ou 
Amarelo Impresso em Preto. 
Letras: A-Z somente Amarelo 
Impresso em Preto.
Símbolos: + - / . =    ~ : somente 
amarelo impresso em preto.

temperatura de utilização -20°C a +105°C

Flamabilidade UL94V0

Marcadores
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Mix de Produtos

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Marcadores

Marcadores W.i.C.®  

aplicador WiCtOOl®

Marcador de encaixe foi especialmente desenvolvido para o uso em fios e 
cabos já montados e/ou conectados. A linha de Marcadores W.I.C.® é a 
maneira mais rápida e fácil de marcar fios e cabos. O exclusivo perfil que 
agarra no fio foi desenvolvido para assegurar que o clip permaneça no 
lugar sob condições normais de trabalho ou com vibrações. 
Marcação estampada em baixo-relevo, código de cores e impressão em 
preto e amarelo, promovem uma maior legibilidade. Pinos laterais asse-
guram um perfeito alinhamento das legendas de multimarcadores. Os 
Marcadores W.I.C.® são fabricados em Poliamida 6.6, que garante boas 
propriedades mecânicas e resistência química contra agentes de limpeza, 
óleos e gasolina. Disponível em 3 tamanhos para identificação de fios de 
0,5 (mm)² a 6,0 (mm)².

WICTOOL® aceita todos os tamanhos de Marcadores WIC®.
Seu desempenho exclusivo de “cabeça curvada” e “sistema push out” 
tornam este aplicador mais fácil de usar e perfeitamente adaptável aos 
Marcadores WIC®.

Embalagem: O estojo “Compacto” de 200 marcadores (W1 e W2) e 100 
marcadores (W3) é adaptado para o uso em campo, além de facilitar o 
armazenamento.

Material Poliamida 6.6

Cor

Foto1 - MARCADOR AMARELO IMPRESSO
EM PRETO: Números 0 a 9 / Letras A a Z
Símbolos “terra”    + - / .
• Embalagem:
Opção 01: fornecidos em cartela com 
                  números sortidos. 
Opção02: 1 (um) número ou 1 (uma) letra 
                ou 1 (símbolo) por cartela
Foto 2 e Foto 3 - CÓDIGO INTERNACIONAL 
DE CORES (CODE): Números de 0 à 9
•Embalagem: 
Opção 01: fornecidos em cartela com cores 
e números sortidos, conforme Foto 02
Opção 02: fornecidos em cartela com 1 
(um) número por cartela e 1 (uma) cor do 
código internacional de cores, conforme 
Foto 03

temperatura de 
utilização

-40°C a +85°C

Flamabilidade UL94V0

                     

FOTO 01

FOTO 02 FOTO 03

referência
Série Métrica

(mm)²

Ø externo 
do Cabo

(mm) aWG embalagem

W1 0,5 a 1,5 2,0 a 2,8 20 a 18 200 pçs

W2 1,5 a 2,5 2,8 a 3,8 16 a 14 200 pçs

W3 4,0 a 6,0 4,3 a 5,3 10 a 8 100 pçs

WiCtOOl® - - - 5 pçs

W1
W2

W3
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Mix de Produtos

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Marcadores Ovalgrip HO

Marcador tipo anilha em formato oval, ideal para identificação de fios e 
cabos, especialmente com o uso de nossos porta-marcadores AT.
Instalação sem a utilização de ferramentas. Boa fixação ao condutor.

referência
a

(mm)
B

(mm)

espessura da 
Parede
(mm)

Série Métrica
(mm²)

Para condutores
de Ø externo

(mm)

embalagemmín máx

HO50 7,0 2,90 0,6 1,50 - 2,50 2,6 3,5 500 pçs

HO85 12,0 4,50 1,0 6,0 - 10,0 4,5 6,7 500 pçs

Material PVC Flexível

Cor Amarelo Impresso em Preto

temperatura de utilização -20°C a +70°C

Flamabilidade UL94V0

A

B

Marcadores
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Mix de Produtos

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Organizadores de Cabos

* As referências HWPP16 e HWPP25 são fornecidos também em blisters de 2 
metros.

Embalagem com 2 metros Caixa com 25 metros

Cor cinza sob consulta.

Organizador de Cabos Helawrap

Helawrap é um sistema completo para a organização e proteção de 
cabos. Composto por um tubo para cobertura e um aplicador. Pode ser 
utilizado em painel elétrico, máquinas  e automóveis onde o movimento 
e a vibração são constantes.
Permite fácil acesso a qualquer ponto do cabo em virtude da sua 
flexibilidade e das aberturas laterais, proporcionando uma redução 
significativa no tempo de montagem em relação aos demais espirais e 
pode ser removido e reaplicado rapidamente.
Helawrap está disponível em embalagens com 2 e 25 metros. As 
embalagens de 2 metros são ideais para uso em pequena escala, como 
por exemplo em escritórios e residências, para a organização de cabos de 
computadores e demais equipamentos eletrônicos em geral.
Todas as embalagens acompanham uma ferramenta de aplicação.
Também está disponível a venda da ferramenta de aplicação 
separadamente.

Material Polipropileno

Cor Branco e Preto

temperatura de trabalho -40°C a +80°C

Flamabilidade UL94HB

                                            

referência

Medida de
 referência 

em 
polegadas

Ø
nominal

B
(mm)

Ø
Mínimo 
(mm)

Ø
Máximo 

(mm)

espessura da 
Parede 
(mm) embalagem

Ferramenta 
de aplicação

HWPP16* 5/8” 15,0 14,0 16,0 0,90 2 / 25 m HAT16

HWPP20 3/4” 18,5 17,0 20,0 0,90 25 m HAT20

HWPP25* 1” 23,0 21,0 25,0 0,90 2 / 25 m HAT25

HWPP30 1 1/4” 27,0 25,0 30,0 0,95 25 m HAT30

B C
HWPP16 e HWPP25

1) Junte todos os cabos e introduza-os na ferramenta 

de aplicação.

2) Encaixe o Helawrap na ferramenta de aplicação. 3) Puxe a ferramenta de aplicação de forma que os 

cabos fiquem dentro do Helawrap.
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Mix de Produtos

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Organizadores de Cabos

* SpiralTube pode ser produzido, sob encomenda, em polietileno UV e polietileno AC

Organizador de Cabos Spiral tube

Sistema versátil de amarração que, em função de sua flexibilidade, 
garante uma perfeita acomodação junto ao chicote, além de permitir 
derivação em qualquer ponto deste.
Spiral Tube 1/4“, 1/2“ 3/4“, 1“ está disponível em embalagens com 
2 e 100 metros. As embalagens de 2 metros são ideais para uso em 
pequena escala como, por exemplo, em escritórios e residências, para 
a organização de cabos de computadores e demais equipamentos 
eletrônicos em geral.

Material Polietileno UV*

Cor Branco e Preto

temperatura de 
trabalho

-40°C a +80°C

Flamabilidade UL94HB

Material Polietileno AC* (antichama)

Cor Branco e Preto

temperatura de 
trabalho

-40°C a +80°C

Flamabilidade Autoextinguivel UL94V-0

Material Polietileno

Cor Branco e Preto

temperatura de 
trabalho

-40°C a +80°C

Flamabilidade UL94HB

referência

Medida de
 referência em 

polegadas
a

(mm)
B

(mm)

C

(mm)

Ø de 
aplicação

(mm) embalagem

Spiral 1/8” 1,4 4,5 0,7 5,9 3,2 - 9,5 50 m

Spiral 1/4” 2,0 6,4 0,9 8,2 5,0 - 19,0 2 / 50 m

Spiral 1/2” 3,3 12,0 1,1 15,6 9,5 - 38,0 2 / 50 m

Spiral 5/8” 5,0 15,9 1,2 16,5 11,5 - 48,0 50 m

Spiral 3/4” 6,6 20,0 1,5 19,0 17,0 - 57,0 2 / 50 m

Spiral 1” 8,1 25,0 2,0 25,0 23,0 - 75,0 2 / 50 m

B

A

C

Embalagem blister com 2 metros: Spiral 1/4” / Spiral 1/2” / Spiral 3/4” / Spiral 1” 
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Mix de Produtos

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Químicos

Helaclean 

Helaclean é um fluído próprio para limpeza de placas de circuito impresso e 
contatos elétricos em geral. 
Devido sua alta evaporação, sua ação não deixa resíduo na superfície aplicada.

Características do produto

•	Não	deixa	resíduo	após	a	aplicação	pois	não	contém	lubrificante;
•	Composto	de	solvente	orgânico	de	alta	evaporação;
•	Não	contém	CFC;
•	Baixo	odor;
•	Alto	poder	de	limpeza;

•	Alta	capilaridade	(capacidade	de	penetrar	em	espaços	extremamente	reduzidos).

Modo de usar

Aplique diretamente sobre a placa ou contato elétrico, lembrando de desligar 
o equipamento durante a aplicação, pois o produto é inflamável. Para áreas de 
difícil acesso, utilizar o prolongador. 
Após a aplicação do Helaclean em ambientes com alta umidade relativa, 
recomenda-se aplicar ar comprimido. Manter o equipamento desligado por 
cerca de 15 minutos para garantir a total evaporação. 

Embalagem: 12 peças

Não deve ser usado em placas de circuito impresso (placas eletrônicas), como 
computadores, televisores, etc.

Fospro

O Fospro é um fluído versátil para limpeza e desumidificação de contatos 
elétricos nas instalações e painéis elétricos de baixa tensão em geral. Sua 
ação duradoura mantém a condutividade elétrica  em equipamentos como: 
contatores, disjuntores, chaves seccionadoras, potenciômetros, entre outros.
Além da limpeza, a versatilidade da ação do produto proporciona a 
desobstrução, lubrificação e a proteção contra corrosão nas superfícies 
metálicas. 
Ideal para aplicações mecânicas e industriais, sua formulação permite uma 
rápida diluição sobre qualquer superfície metálica, removendo a umidade 
e lacrando-a com um filme lubrificante que previne a oxidação, corrosão e 

condensação.

Características

•	 Restaura	a	condutividade	elétrica;
•	 Lubrifica,	limpa	e	protege	contra	corrosões;
•	 Não	contém	CFC.

Modo de usar

Aplicar diretamente no local a ser limpo, lembrando de desligar o 
equipamento durante a aplicação, pois o produto é inflamável. Para locais 

de difícil acesso, utilizar o bico prolongador. 

Embalagem: 12 peças.
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Mix de Produtos

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Canaletas

Canaletas MiNiCaNal™

•	Ideal	para	reformas,	retrofits	e	imóveis	novos;
•	Fixação	com	ou	sem	adesivo	(fita	dupla	face);
•	Tampa	 com	 sistema	 de	 encaixe	 resistente	 que	 garante	 segu-
	 rança	e	proteção	na	instalação;
•	Altamente	resistente	aos	impactos.

Material PVC Rígido Autoextinguível

Cor Branco

Flamabilidade UL94V-0

                        

Canaletas Minicanal fornecidas em barras de 2 metros.

Capacidade de Fios na Canaleta

referência Cabo 1,5mm² Cabo 2,5mm² Cabo 4,0mm² Cabo 6,0mm² Cabo 10,0mm²

Ht147  / Hta147 9 6 5 3 2

HtD2010 / HtDa2010 20 15 10 8 5

Ht5020 / Hta5020 105 73 53 43 26

HTD 2010 e HTDA 2010 não possuem certificado UL.

referência tipo Medidas embalagem

Ht147 Sem adesivo
14x7mm 50 Metros

Hta147 Com adesivo

HtD2010 Sem adesivo com divisor interno
20x10mm 50 Metros

HtDa2010 Com adesivo e divisor interno

Ht5020 Sem a desivo com divisor interno 
50x20mm 50 Metros

Hta5020 Com adesivo com divisor interno

A

B

HT147  / HTA147 HTD2010 / HTDA2010 HT5020 / HTA5020



HellermannTyton Ltda. 

Av. José Benassi, nº 100

Pq. Industrial - Jundiaí / SP

CEP: 13213-085

Contato:  11 2136-9090 / 4815-9090

E-Mail: vendas@hellermanntyton.com.br

www.HellermannTyton.com.br 
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