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      Ficha Técnica 

 

Caixa Circular de Parede 

 

Função:  

A Caixa Circular de Parede foi desenvolvida com 8 saídas. Ideal para 

qualquer tipo de instalação em alvenaria com sistema de parafuso para 

fixação, utilizando corrugado amarelo e/ou laranja. 

 

 Aplicação:  

Atendendo às necessidades do mercado, a Coflex inovou e desenvolveu mais um 

produto, a Caixa Circular de Parede, utilizada em qualquer tipo de alvenaria, em bloco 

de concreto, cerâmico, bloco baiano, tijolo comum inclusive em cozinhas e banheiros, 

respeitando a altura dos azulejos.  

 

1. Características técnicas:  
 Produzido em PP; 

 Cor Preta; 

 Facilidade de instalação; 

 Elevada resistência química e contra a corrosão; 

 Melhor custo x benefícios; 

 Leves e de fácil manuseio; 

 Alta qualidade de acabamento; 

 

 

1.1 Ensaios realizados: 
 Verificação de dimensão; 

 Verificação de resistência á compressão; 

 Verificação de resistência ao impacto; 
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1.2 Normas de Referência:   
 A Coflex Indústria e Comércio de Plásticos Ltda 

está qualificada junto ao Programa setorial da 

qualidade de Eletrodutos Plásticos para sistemas 

elétricos de baixa tensão em edificações, do 

programa: Brasileiro de Qualidade de 

Produtividade do Habitat PBQH; 

 O produto caixa circular de parede segue o mesmo processo produtivo 

de acordo com as normas brasileiras, sendo os mesmos padrões de 

qualidade, não havendo necessidade de mencionar todas as medidas; 

 ABNT NBR IEC 60670-1:2014 – Caixas e invólucros para acessórios 

elétricos para instalação elétrica fixas domésticas e análogas – Parte 1: 

Requisitos gerais; 

 A Coflex faz parte da ASFAMAS – Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Materiais para Saneamento. A ASFAMAS apresenta 

propostas para valorizar as áreas de saneamento e habitação; 

 

1.3      Segurança: 

      Produto dentro das normas de padrões nacionais; 

    A empresa Coflex é sinônimo de qualidade e confiabilidade,  

desenvolvendo produtos com a mais alta tecnologia, garantindo alta 

performance e atendendo todas as necessidades do cliente; 

 

1.4    Medidas: 
  As caixas são fabricadas nas medidas: 4 x 2 e 4 x 4. 

 
 

2.0     Galeria de imagens:  

 


