ESPECIFICAÇÃO TECNICA
30/10/2019

ETK-ESTICADOR FIG.8
Descrição

Esticador ETK é um produto fabricado em PU altamente resistente, parte em aço galvanizado
a fogo por imersão. Uniforme, isento de rebarbas, trincas, fissuras ou outras imperfeições que
afetem a sua aplicação.

Classificação do Produto
Tipo de produto

**********

Disponibilidade regional

Brasil/ America Latina

Série do produto

ETK-ESTICADOR FIG.8

Marca do produto

ETK

Aplicação
Produto desenvolvido de forma à proporcionar a instalação e a terminação de Fios Telefônicos Externos;

Montagem e Formação do Material
CORPO PLÁSTICO: Componente fabricado em material Termoplástico PP “Polipropileno” com adição de Negro de Fumo /
Aditivo UV. Apresenta dois orifícios nas extremidades, desenvolvidos a fixação do componente Gancho Metálico;
GANCHO METÁLICO: Componente fabricado em Aço ABNT 010/1020, zincado por processo de imersão à quente, suportando no mínimo 3 imersões / 1 minuto cada, sem ocorrer sedimentação do metal base (Ensaio de Uniformidade da Camada de
Zinco / Preece). Apresenta uma extremidade reta (tipo ‘U”) para fixação no orifício circular do componente Corpo Plástico,
e outra arredondada para fixação em Roldanas ou diretamente em Anel Tipo AGF-E;

Acabamento
CORPO PLÁSTICO: componente apresenta aspecto uniforme, isento de rebarbas, empenos fissuras, quebras, ou quaisquer
outras imperfeições que impossibilitem ou comprometam a sua aplicação na planta;
GANCHO METÁLICO: componete apresenta aspecto uniforme, isento de rebarbas, trincas, fissuras, lascas, escamas, falha,
excesso no tratamento ou quaisquer outras imperfeições que impossibilitem ou comprometam a sua aplicação na planta;

Embalagem
Produto embalado em saco plástico resistente, contendo 50 unidades (corpo plástico + gancho resistência mecânica ao
produto, seja em condições de transporte ou armazenamento, contendo 10 embalagens plásticas. Embalagem devidamente identificada com etiqueta adesiva.

Identificação
Na base do Corpo Plástico se encontram gravados de forma legível e indelével, os dados abaixo:
Nome ou Marca da ETK
Lote / Data de Fabricação;
Nome ou Marca da Operadora;

www.etk.ind.br

