Dados Técnicos: Junho/2017

Mastic 7662
Mastic auto aglomerante não secativo com tato permanente à base de borracha com cargas minerais.
Massa isolante pode ser esticado, alongado e moldado em qualquer superfície irregular. Isento de metais
pesados na formulação, atende aos requisitos da norma RoHS. Disponível nos tamanhos: 4g, 40 g, 60g,
100g e 1Kg ou conforme requerido.

Características do Produto
· Ótima
· Fácil

rigidez dielétrica.

aplicação e excelente conformabilidade.

· Excelente
· Não

vedação contra poeiras e água.

quebra ou se torna quebradiço mesmo após longo tempo de uso.
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Propriedades

Normas
Cor

Bege

Rigidez dielétrica
(Volts /mm)

4500

Densidade g/cm³ máximo

1,75

Penetração (cone 150g)
1/10mm

90

Teor de sólidos (%)

99,99

· Evitar entrada de abelhas, insetos nos
orifícios de postes de seção circular de
redes de distribuição (tampar os furos
de entrada dos fios terra);

Absorção de umidade (%)

0,05

Teor de cinzas (%)

71,55

· Vedação contra umidade em caixa de
proteção de emenda de telefonia, caixa de
passagem de cabos, de distribuição,
painéis e etc;

Aderência

Tato permanente

Secagem ao toque / total

Não secativo

Resistência a baixa
temperatura. Aplicada nas
placas de Aço, PVC, Polietileno (360hs a –30ºC)

Material aderido a superfície
sem mudanças ou descolamento. Excelente performance

Resistência a alta
temperatura. Aplicada nas
placas de Aço, PVC, Polietileno (360hs a 100ºC)

Material aderido a superfície
sem mudanças ou escorrimento. Excelente performance

Corrosão ao Cobre

Negativa

Temperatura de operação
(ºC) máx.

90

Atende os requisitos da norma européia –
RoHS (restrição ao uso de substâncias
perigosas: chumbo, cádmio, mercúrio e
cromo)

Exemplos de uso

· Proteção e vedação de partes internas
dos carros, tais como: faróis, antenas,
frisos, assoalhos etc;
· Isolamento contra penetração de água em
chicotes automobilísticos.

Referências
Métodos de testes 3M.

Valores típicos não devem ser utilizados para especificação

Estes dados poderão ser alterados sem prévio aviso, a critério da 3M do Brasil Ltda.
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Armazenamento / Validade
A 3M do Brasil Ltda garante este produto por 2 anos, baseado na data da nota fiscal, desde que
armazenado em suas embalagens originais em lugar seco (entre 16ºC e 36ºC) e com umidade relativa
de até 80%.

Aviso importante
Antes de usar o Produto 3M, o CLIENTE declara e garante que avaliou e determinou que o Produto 3M é apropriado para a
aplicação pretendida. O CLIENTE assume integral e irrestritamente todos os riscos e responsabilidade associadas a tal
aplicação. Quaisquer declarações relacionadas ao produto não contidas especificamente no Boletim Técnico do Produto 3M,
ou quaisquer informações contidas em ordens de compra ou outros documentos unilaterais do CLIENTE, não terão qualquer
validade, salvo se expressamente aprovado, por escrito, pelo representante legal da 3M.

Garantia; Recurso limitado; Responsabilidade limitada
A 3M garante apenas que seus produtos e serviços estarão livres de defeitos nos materiais ou manufatura no momento da
entrega. A 3M não dá qualquer outro tipo de garantia, incluindo, sem limitação, qualquer garantia implícita de
mercantilidade ou adequação ao uso a um propósito particular. Se o produto apresentar algum defeito de fabricação
durante o período de garantia informado no Boletim Técnico do Produto, a 3M terá a opção de reparar ou substituir o
Produto, ou reembolsar ao CLIENTE o preço efetivamente pago, sem qualquer complemento ou compensação, de qualquer
natureza.

Exceto quando proibido por lei, a 3M não será responsável por quaisquer perdas e danos indiretos, especiais, incidentais ou
consequenciais emergentes do Produto 3M, incluindo, sem limitação, lucros cessantes, independentemente da teoria
jurídica adotada.

Contato da 3M — Produtos Elétricos
Envie-nos uma mensagem

Telefone para contato

Endereço

www.3M.com.br/eletricos

0800.0132333

3M do Brasil Ltda.
Via Anhanguera km110,

falecoma3m@mmm.com

CX Postal 123, Campinas SP
CEP 13001-970
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