
A caixa CPP 005 2 em 1 garante uma instalação perfeita, por ser totalmente estanque e resistente protege a 

tubulação e evita rupturas, contaminação e riscos de entupimento do dreno durante a obra. 

Por ter estrutura monobloco, a bandeja de dreno é 100% vedada, sem encaixes, furos ou emendas.

Sistema de dreno linear em declividade não permite acúmulo de água, anulando a formação de fungos e 

bactérias prejudiciais à saúde. 

Exclusivo clipe de fixação da mangueira de dreno da evaporadora garante que esta mantenha a declividade para 

escoamento da água.    

Múltiplos pontos de entrada das tubulações com recorte simplificado.

Linhas de corte com espessura de parede mais fina para facilitar a abertura das caixas. 

Exclusivo suporte para fixação da base da evaporadora, integrado à caixa (em seu interior).

Saída de dreno com exclusiva corrugação ("sanfona") para evitar tensões na ligação com o tubo de dreno, que 

podem gerar ruptura e futuras infiltrações.

Rebaixos nas laterais das caixas para fazer a instalação nas paredes de gesso acartonado.

Exclusiva aleta que permite o nivelamento da caixa durante a aplicação.

Frente texturizada para facilitar aderência no acabamento com massa corrida e pintura.

Modelo 2 em 1: com saída de dreno na vertical e horizontal/lateral.                                                                                                       

Conceito de reversibilidade, permitindo a instalação do dreno para os dois lados, ideal para instalação em 

alvenaria estrutural com blocos de 39cm.

Nome Caixa Passagem Split CPP 005 2 em 1

Código ERP

Itens que acompanham o produto 1 Suporte de fixação da máquina

Acessórios Tampa Caixa Passagem Split TPP 004 com 2 parafusos

Aplicação
Instalação de split hi wall em alvenaria estrutural - blocos de 39cm. Outras aplicações: Alvenaria 

convencional e gesso acartonado com espessura maior ou igual a 6cm.

Código de barras           7898920997059

NCM 3925.90.90

IPI 5%

Matéria Prima / Processo de Fabricação PEAD preto / Sopro

Dimensão (LxAxP)/cm  -  Peso Unitário/kg                                                     39,0 x 21,4 x 6,0   -   0,319 kg

Tipo da embalagem Plástico Termoencolhível

Quantidade por embalagem  10 unidades

                                                            
Dimensão (LxAxP)/m embalagem c/ 10

Peso/kg embalagem c/ 10
0,64 x 0,39 x 0,15   -   3,19 kg

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO  

Produtos Polar são certificados pela Tüv Rheiland (Norma ABNT NBR IEC 60.670-1).                                                                                                                                                       

São produzidos conforme padrão de qualidade ISO 9001 e seguem as recomendações da Comunidade Européia (CE).

Desenho Técnico / Cotas em mm

Saída 
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Lateral

Saída 
Vertical


