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      Ficha Técnica 

 

Caixa de Luz Para Teto 

Função:  

A Caixa de Luz para Teto com tampa octogonal foi desenvolvida 

com 8 saídas e tampa seladora, ideal para uso em qualquer tipo 

de laje convencional ou fôrmas metálicas, utilizando eletroduto 

plano médio e/ou corrugado laranja. 

 

Aplicação:  

Atendendo às necessidades do mercado, a Caixa de Luz para Teto octogonal para 
instalações de laje de concreto, possuí exclusivo sistema que possibilita a regulagem 
de fixação das luminárias e sistema modular para entrada de corrugados ou eletroduto 

flexível plano (mangueiras lisas) nas medidas; ¾ e 1’. 

Permite reforço na parte interna da tampa, para fixação da mesma na forma, 
permitindo o reaproveitamento da forma já com as devidas marcações do ponto da 
caixa de luz para teto octogonal totalmente reforçada para não permitir a entrada de 
resíduos de concretos. 
 

1.   Características técnicas:  
 Produzido em PP; 

 8 aberturas para fixação; 

 4 pontos de fixação para instalação na forma; 

 Não necessita de serragem para instalação; 

 Facilidade de instalação; 

 Cor preta; 

  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 PBQ-H.  

 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; ¾ e 1’. 

Código  Medidas  Embalagem   

2134 8 saídas  50 pçs 

 


