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* ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONEXÃO CX42DWT*
FOTO ILUSTRATIVA

*DESCRIÇÃO DO PRODUTO*

DENOMINAÇÃO DO PRODUTO: CONEXÃO CX42DWT PARA DRY-WALL PREFURADA.
CÓDIGO DO PRODUTO: CX42DWT

COR: CINZA

PESO UNT: 52,7 gr

MATÉRIA PRIMA: POLIPROPILENO (PP) com carga e aditivos.
UTILIZAÇÃO DO PRODUTO: As caixas CX42DWT são produzidas para servirem nas instalações de
interruptores e tomadas 4x2, tanto em paredes de concreto quanto dray-wall. Em paredes de
concreto, podemos fixá-las com parafusos, diretamente na fôrma de alumínio, sobre os
localizadores pretos ou através da tela de plástico fixada no fundo da caixa, amarrando este
conjunto com arames, na tela de aço da futura parede. Quando a fôrma da parede de concreto
for retirada, esta caixa, diferente das anteriores da FORCON, vai continuar fechada com a tampa.
No Dry-Wall, esta conexão deve ser instalada com parafusos, pelas abas laterais, diretamente
no montante. Na parte aberta do montante de 70mm, por exemplo, podemos fixar esta
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conexão, com a ajuda do acessório de fixação “SU70”. Cada medida de montante tem um fixador
próprio e maiores detalhes, poderão ser vistos nos vídeos de aplicação do produto.
Acessórios:
Prolongador 4x2 para conexão CX42DWT - Código: PRO42
Suporte para montante de 45 mm - Código: SU45
Suporte para montante de 70 mm - Código: SU70
Suporte para montante de 90 mm - Código: SU90
Localizador para paredes de concreto - Código: Loc
Obs. A Tampa é fornecida junto com a caixa, portanto não é considerada como acessório.
CARACTERÍSTICAS E DIFERENCIAL DO PRODUTO: A caixa CX42DWT é outra inovação da FORCON,
na instalação de caixas 4x2 de elétrica, para prédios de apartamentos ou obras em que a
eficiência na montagem do sistema elétrico, tenha que ser um diferencial para o instalador
elétrico. Esta incrível caixa pode atender com eficiência, em um só produto, tanto as paredes de
concreto quanto as divisórias de dry-wall, com toda a tecnologia de vários anos de
aperfeiçoamento dos nossos produtos. Só vendo mesmo os vídeos de instalação para entender
quanta vantagem e versatilidade podemos apreciar em um só produto.

*DIMENSÕES DO PRODUTO*
COMPRIMENTO DA PEÇA: 101,7 mm.
LARGURA DA PEÇA MEDIDA POR FORA DA ABA: 66,2 mm.
PROFUNDIDADE DA PEÇA MEDIDA EXTERNAMENTE: 48 mm.
PROFUNDIDADE DA PEÇA COM O PROLONGADOR DE ALTURA: 58,7 mm.
PROFUNDIDADE DA PEÇA COM DOIS PROLONGADORES (PLACA DUPLA DE DRY-WALL): 69,4 mm.

*IDENTIFICAÇÃO E ACONDICIONAMENTO*
EMBALAGEM COM: 100 peças
VOLUME DA EMBALAGEM: 0,08925 m3
PESO BRUTO DA EMBALAGEM: 5,38 Kg.
DIMENSÃO: 85 x 25 x 42 cm.

