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Derivação “T” Preformada
Leia atentamente as instruções a seguir e certifique-se que entendeu tudo antes de iniciar a  
aplicação do produto.

ABRIL 2015

Não Aplicada

Etiqueta de 
Identificação

Marca de Início de Aplicação
e Código de Cor

1. Posição inicial de todos os elementos    
 necessários para aplicação da Derivação. As  
 bitolas dos cabos podem ser identificadas na  
 etiqueta de identificação.

2. A partir da marca  
 colorida, inicie a  
 aplicação de uma  
 das pernas da  
 Derivação sobre o  
 cabo de Derivação.  
 Complete a   
 aplicação desta  
 perna.

3. Aplique o segundo elemento da Derivação a         
 partir da marca colorida.

4.  Mantenha a Derivação “T” Preformada na   
 posição indicada e inicie, a partir da marca   
 colorida, a aplicação da primeira perna sobre o  
 cabo principal.

Aplicada
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5.  Siga a sequência de aplicação, começando a  
 aplicação da última perna pela marca colorida.

Também pode ser utilizada a Derivação Preformada 
em cruzamentos aéreos, formando a Derivação “X”. A 
aplicação é feita da mesma forma, utilizando-se dois 
conjuntos da Derivação “T” Preformada.

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes  para a sua aplicação e 
desempenho.  Portanto, recomendamos:
• armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
• não deixar o Preformado solto ou espalhado.
• não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem  molhá-lo antes da sua aplicação.
• as características do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo    
 sentido de encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados para quaisquer 
esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Recomendações Gerais


