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Mangueira Ciflex Trançada Siliconada – 7/16” 
 

Função: Proporcionar maior alcance da água em áreas externas e 

controlar seu fluxo.  

Aplicações: É indicada para uso doméstico em locais que exijam maior 

fluxo de água. 

 

1. INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

 

Composição PVC. 

Cor disponível Amarelo. 

 

BA

 
 

 

 

2.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 

Mangueira Cipla possui um design moderno e robusto com uma excelente resistência, mesmo dobrando não apresenta 

obstrução da passagem de água, montada e embalada com esguicho e adaptador para mangueiras para torneiras de ½” 

e ¾” 

 

3.IMPORTANTE 

 

✓ Fazer a manutenção e limpeza de forma gradativa; 

✓ Manter em local específico para mangueira, caso necessário utilizar suporte para Mangueira Cipla. 

✓ Acompanha Esguicho Roscável com adaptador. 

 

4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM 

 

✓ Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas; 

✓ Estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz 

solar. 

DIMENSÕES 

CÓD. 1385 1386 1387 1388 

A Ø 7/16” Ø 7/16” Ø 7/16” Ø 7/16” 

B 10 m 15 m 20 m 30 m 
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 Nota:  

✓ A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida 

por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que o mesmo esteja 

instalado de forma adequada; 

✓ Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações 

e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto; 

✓ Garantias estarão condicionadas a “comprovação” da não violação do produto e apresentação da NF de aquisição. 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM EMB. CÓD. BARRAS PESO LÍQ. PESO BRUTO CUBAGEM 

1385 02 7896050313855 0,879 Kg 0,88 Kg 0,01009 m3 

1386 02 7896050313862 1,33 Kg 1,331 Kg 0,01800 m3 

1387 02 7896050313879 1,719 Kg 1,72 Kg 0,01980 m3 

1388 02 7896050313886 2,691 Kg 2,692 Kg 0,03049 m3 


