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FIGURA - FITA ADESIVA ISOLANTE COLORIDA 
 

 
 
 

T A B E L A 
 

NTC Código 
COPEL 

Cor 

Características mecânicas Características elétricas 

Adesão 
mínima 

(N/10 mm 
de largura) 

Classificação Dimensões 

Resistência 
mínima à 

tração 
(N/10 mm) 

Alongamento 
mínimo à 
ruptura         

(%) 

Tensão 
mínima 

disruptiva     
(V) 

Resistência 
mínima de 
isolamento 
(Ω/25mm) 

Ao  
aço 
inox 

Ao 
dorso Tipo Classe 

Comprimento 
mínimo       

(m) 

Largura 
(mm) 

Espessura 

Mínima  

 (mm) 

 

3526 15004678 amarela 

150 175 6.300 1 x  10¹¹  2,6 2,0 5 A 20 19±0,5 0,18 

3527 15004703 branca 

3528 15004708 verde 

3529 15004732 vermelha 

3530 15016653 azul 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

 
 
 
1. OBJETIVO  
 
Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas das fitas adesivas isolantes coloridas a 
serem instaladas nas Redes de Distribuição Aéreas e Subterrâneas da Copel. 
 
2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
Conforme as NBR’s 5405/83, 5426/85, 7034/81, 8360/84, NBR’s NM 60454-1/07, 60454-2/07, 60454-3-1/07 e ASTM G-155/00 
ou outras normas que assegurem igual ou superior qualidade. 
 
3. DEFINIÇÕES 
 
Conforme item 2. 
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4. CONDIÇÕES GERAIS 
 
4.1 Identificação: 
 
4.1.1 Na arruela de cada rolo deve ser marcado de forma legível e indelével com no mínimo: 
 
 - nome ou marca do fabricante; 
 - tipo ou referência comercial; 
 - classificação (classe) da fita; 
 - dimensões da fita em mm. 
 
4.1.2 Na embalagem deve ser marcado de forma legível e indelével com no mínimo: 
 
 - nome ou marca do fabricante; 
 - tipo ou referência comercial; 
 - classificação (classe) da fita; 
 - dimensões da fita em mm; 
 - número do lote de fabricação; 
 - data de validade.  
 
4.2 Condições de utilização: 
 
As fitas adesivas isolantes coloridas objeto desta padronização, são próprias para prender, proteger, isolar e identificar 
condutores elétricos e para serem utilizadas também, como acabamento sobre a fita elétrica de alta tensão NTC 813520 
quando houver necessidade de identificação de condutores elétricos, conforme as normas de Montagens de Redes de 
Distribuição Aéreas e Subterrâneas. 
 
4.3 Acabamento: 
 
O rolo de fita não deve apresentar afunilamento ou distorção. 
 
5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
 
5.1 Material: 
 
Constituídas de um dorso vinílico auto-extinguível recoberto com uma camada de adesivo à base de borracha sensível à 
pressão. 
 
5.2 Características técnicas: 
 
5.2.1 Características geométricas e dimensionais: 

 
Conforme a Figura orientativa e a Tabela.  
 
5.3. Características mecânicas: 
 
5.3.1 Resistência a tração: 
 
A fita corretamente instalada em máquina de tração conforme a NBR’s NM 60454-1, 60454-2 e 60454-3-1, deve suportar o 
valor mínimo de tração padronizada na Tabela desta NTC, sem sofrer ruptura. 
 
A fita instalada na rede elétrica deve resistir a abrasão, umidade, ácidos, corrosão em cobre e as condições atmosféricas além 
de possuir alta rigidez dielétrica em água. Tanto o material da fita como a sua coloração deve ser imune a radiação ultravioleta 
do sol. 
 
5.4 Características elétricas: 
 
5.4.1 Tensão disruptiva: 
 
A fita deve suportar o valor mínimo de tensão padronizado na Tabela desta NTC. 
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5.5 Embalagem e acondicionamento: 
 
Consultar a Internet no seguinte endereço: 
 
www.copel.com 
- Fornecedores 
- Informações 
- Guia para confecção de embalagens unitizadas 
 
6. INSPEÇÃO 
 
Os ensaios e métodos de ensaios, amostragem e critérios de aceitação ou rejeição devem estar de acordo com as normas 
e/ou documentos complementares citados no item 2 desta NTC e conforme abaixo: 
 
6.1 Ensaios de Tipo: 
 

- Inspeção geral; 
- Verificação dimensional; 
- Ensaio de intemperismo artificial, conforme a norma ASTM G-155, ciclo 1 (Duração de 2.000 horas com luz 

constante e chuva intermitente). 
- Todos os Ensaios relacionados nas NBR’s NM 60454-1, 60454-2 e 60454-3-1. 

 
6.2 Ensaios de Recebimento: 
 
            - Inspeção Geral; 
            - Verificação Dimensional; 
            - Ensaio de Resistência à Tração; 
            - Ensaio de Alongamento à Ruptura; 
            - Ensaio de Tensão disruptiva; 
            - Ensaio de Adesão ao aço; 
            - Ensaio de Adesão ao dorso. 
 
7. FORNECIMENTO 
 
O fornecimento à Copel deste material fica condicionado à avaliação de amostras pela SEE/DPRD/VPON, deverá ir junto 
com amostra as dimensões de comprimento (m) x largu ra (mm) e espessura (mm).    
 
8. GARANTIA 
 
O fabricante ou fornecedor deverá repor sem ônus para a COPEL, as fitas isolantes que não mantiverem as características 
constantes desta NTC, desde que armazenados em local seco, ventilado e longe de fonte de calor, por um período de 24 
(vinte e quatro) meses.  
 
 
 
www.copel.com 
- Consultas 
- Normas técnicas 
- Materiais padrão para redes de distribuição 
 


