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Ficha Técnica 

 

HiperFlex Antichama(s) 

 

Função: 

Produto desenvolvido com sua superfície interna lisa 

que facilita a passagem de fios e cabos elétricos. 

Disponível na cor preta, o HiperFlex não propaga 

chamas.  

 

Aplicação:  

O produto HiperFlex é indicado para obras de infra-estrutura elétrica de baixa, média 

ou alta tensão, sendo destinado para proteger e conduzir cabos elétricos e/ou de 

telecomunicações, podendo estar embutidos, e enterrados. 

 

1.   Características técnicas:  
 Produzido em PVC; 

 Antichama(s), proporcionando maior segurança nas instalações; 

 Facilidade de instalação; 

 Elevada resistência química e contra a corrosão; 

 Flexibilidade em curvaturas, proporcionando economia nas instalações. 

 Disponível na cor preta; 

 

1.1 Ensaios realizados: 
 Verificação de dimensão; 

 Verificação de resistência á compressão; 

 Verificação de resistência ao calor; 

 Verificação de resistência á chama; 

 Verificação de resistência á curvatura; 

 Verificação de rigidez dielétrica; 

 Verificação de resistência ao impacto; 

 Verificação de resistência do isolamento elétrico; 
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1.2 Normas de Referências:   
 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 

PBQP-H.  

 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: 

 Material PVC não propaga chamas;  

   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: 
 Os rolos são fabricados nas medidas: ½’’, 5/8”, ¾’’, 1’’, 1.1/4’’, 1.1/2’’, 

2’’, 2.1/2’’, 3’’ e 4’’. Abaixo segue tabela com as conversões de 
medidas. 

 

Código Comprimento Cor Medidas em polega 

2302 25m Preto 1/2'' 

2303 25m Preto 5/8'' 

2304 25m Preto 3/4" 

2305 25m Preto 1'' 

2306 25m Preto 1.1/4" 

2307 25m Preto 1.1/2" 

2308 25m Preto 2" 

2309 25m Preto 2.1/2" 

2310 25m Preto 3" 

2311 25m Preto 4" 
 

 

 


