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* ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CAIXA DE ESPERA - CXE *

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO

*DESCRIÇÃO DO PRODUTO*

CÓDIGO DO PRODUTO: CXE COR: PRETA. PESO UNT: 33 gr.

MATÉRIA PRIMA: Polipropileno – PP

UTILIZAÇÃO: Fixada com dois pregos na forma da laje, executa a transição do sistema elétrico

da laje para a alvenaria, sem a necessidade de furar a fôrma. Esta conexão pode receber um

eletroduto de 20mm, 25mm ou 32mm de diâmetro externo, através das buchas de

acoplamento, que servem para acoplar os tubos flexíveis da alvenaria, nos tubos reforçados da

laje. Esta caixa, também dá mais flexibilidade para conseguirmos acertar o centro do tijolo na

subida da parede, evitando-se uma curva muito fechada dos eletrodutos, podendo impedir a

passagem dos fios elétricos.

ÍTEM OPCIONAL: Tampa para vedação contra invasão da nata de concreto.

*DIMENSÕES DO PRODUTO*

COMPRIMENTO INTERNO: 113 mm

LARGURA INTERNA: 47 mm

ALTURA INTERNA DA PEÇA SEM A TAMPA: 56 mm

DIÂMETRO DO FURO PARA ENTRADA DOS ELETRODUTOS: 23mm
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DIFERENCIAL DO PRODUTO:

*IDENTIFICAÇÃO E ACONDICIONAMENTO*

EMBALAGEM COM: 100 peças

VOLUME DA EMBALAGEM: 0,039424 m3

PESO DA EMBALAGEM: 5,630 Kg.

DIMENSÃO: 28 x 44 x 32 cm.

Histórico: Esta conexão foi inventada pela FORCON, para as construtoras evitarem amassar os

eletrodutos, quando estes eram puxados à força para dentro dos tijolos. Nem sempre, quando

o trabalhador estava subindo a carreira de tijolos, acertava o centro do tijolo com o eletroduto

que passava pela fôrma de madeira, então ele dobrava um pouco o eletroduto e neste

momento, amassava, sendo que, na hora de passar os fios por dentro, tinham muita

dificuldade ou até precisavam quebrar novamente a parede para concertar a obstrução, às

vezes, quebravam até a laje novamente. Os furos nas fôrmas, também eram motivos de perda,

pois não dava para reaproveitar a fôrma de madeira, pois a furação não coincidia com a

furação do outro andar. Vale lembrar que as fôrmas de madeira são caras e precisam ser

reaproveitadas de forma ecologicamente sustentável.

Com o uso da caixa CXE Forcon, possibilitando mais flexibilidade para sair com o eletroduto em

vários pontos ao longo da abertura da caixa, o pedreiro, mesmo errando um pouco a subida da

parede, o tubo flexível que vem da laje, ainda consegue desviar sem amassar e manter o

diâmetro interno livre para a passagem dos fios, evitando entupimentos. A caixa, sendo

pregada também sobre a fôrma de madeira, não chega a estragar a mesma, podendo ser

reutilizada e a tampa que ficou presa no assoalho de madeira, ainda serve de marcação de laje

para o próximo andar, evitando o serviço de medição nas próximas lajes tipo.


