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A principal função de uma capa de cabo é proteger a parte interna do mesmo contra danos externos/ambientais. Nesse sentido,

o polímero que mais apresentou avanços nos últimos anos foi o poliuretano termoplástico (TPU). À medida que a demanda por 

revestimentos de cabos de alto desempenho se expande, novas variações de TPU estão sendo introduzidas no mercado encontrado 

diversas aplicações em segmentos como como:  transporte, agricultura, iluminação externa, industrial, perfuração de poço, subaquática

 e marítima, mineração, robótica entre outros. Tais segmentos necessitam de cabos com características especiais como alta resistência 

a intempéries, ao rasgamento, óleo, água, pisoteamento, flexão entre outros,  que são contempladas quando se utilizam coberturas em 

TPU. Os poliuretanos termoplásticos (TPU) , são geralmente usados como material isolante secundário para aplicações de fios e cabos 

e, em casos especiais, são usados como isolante primário. Exemplo típico é o revestimento para cabos de mineração que ficam acima 

do solo devido à sua alta resistência à abrasão e como isolador primário de cabos planos na indústria automotiva.

A título de exemplo a Datalink fabrica cabos de controle (EXTREME) com cobertura de TPU, conferindo aos mesmos as características 

mencionadas.

Pode ser aplicado em diversas configurações de cabos para segmentos como: Controle Industrial, Intrumentação, Alarme, Controle 

Residencial/Comercial, Cabos de Dados Industriais (Profibus, RS485, Manga, etc), Cabos Hibridos, Cabos para Mineração, Cabos de 

Áudio (multicabos, guitarra, microfone, etc) e outros sobre consulta. Para cada necessidade, a Datalink pode oferecer uma solução de

 revestimento em poliuretano combinando as principais características entre si, quando possível.

APLICAÇÕES:

VANTAGENS:

CABOS COM REVESTIMENTO EM
POLIURETANO TERMOPLÁSTICO – TPU

Gravação dupla da metragem na capa externa, o que facilita o controle do estoque.
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Conforme tabela abaixo, para cada necessidade, a Datalink pode oferecer uma solução de revestimento em poliuretano combinando 

as principais características entre si, quando possível.

TPU:
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Signal Controlflex Fita de Cobre

EXEMPLOS DE CABOS ONDE O TPU PODE  SER APLICADO:

RS485 Cabo de Guitarra

Multicabo 


