A inovação inteligente em tubos e mangueiras

INOVAÇÕES INTELIGENTES NEWFLEX

SOLUÇÕES PARA O DIA A DIA

Quem somos
A NEWFLEX Produtos e Artefatos Plásticos, desenvolve, produz e comercializa soluções em tubos,
mangueiras e perfis para diversos segmentos, fabricados com moderna tecnologia e excelência em
qualidade. Como resultado, tem conquistado a confiança do setor e consolidado a marca NEWFLEX
no mercado nacional e internacional.

Produzindo soluções
A NEWFLEX conta com profissionais capacitados e vasta experiência no setor, mantendo-se em
sintonia com as demandas, mudanças e tendências do mercado, direcionando investimentos,
sobretudo, para o aumento de sua capacidade produtiva e desenvolvimento de novos produtos.

DOMÉSTICA E LAZER

Para obter mais informações técnicas sobre cada produto, classificados por segmento e linha de
material, acesse: www.newflexplasticos.com.br

CONSTRUÇÃO CIVIL

TUBOS E MANGUEIRAS

DE QUALIDADE

AGRICOLA E PECUÁRIA

MANGUEIRAS VÁCUO AR EM PU CRISTAL ATÓXICO
Indicada para uso em equipamentos médico-hospitalares, para transporte de fluxo de gases e vapores
medicinais.

MANGUEIRAS VÁCUO AR EM PVC CRISTAL ATÓXICO

SOLUÇÕES PARA ÁREA MÉDICA

Indicada para uso em equipamentos médico-hospitalares como: conjunto de nebulização contínua (frio
oxigênio e frio ar comprimido), micronebulizadores de oxigênio e ar comprimido e máscara nasal e facial (CPAP
e BIPAP).

MANGUEIRAS TRANÇADAS PARA OXIGENOTERAPIA / ANESTESIA
Confeccionada com uso de técnicas avançadas de produção, extrusando material de alta qualidade com reforço
em fios de poliéster tramados entre duas camadas do polímero. Por possuir essa camada intermediária, apresenta
maior resistência à pressão de ruptura e melhor desempenho. Indicada para instalação em paineis de parede
oxigenoterapia, kit ambulância, cilindros para oxigênio e demais aplicações de passagem de gases medicinais.

TUBOS ESPIRAIS PARA PAINEL DE ALARME HOSPITALAR
Resistente a altas temperaturas e pressões, é indicado para utilização em paineis de alarme médico/
hospitalares, sendo instalado atrás da régua de parede de inaloterapia e conectado ao painel de alarme
próximo ao leito do paciente.

MANGUEIRAS ATÓXICA PARA OXIGENOTERAPIA
Indicada para instalações na parte traseira de paineis de parede de oxigenoterapia médico/hospitalares.
Apresenta como principal característica uma maior resistência à pressão de ruptura, alta resistência mecânica,
baixo coeficiente de atrito, boa propriedade de barreira, alta resistência à abrasão e pouca variação de suas
propriedades quando submetidas a ampla faixa de temperatura.

TUBOS EM POLIURETANO ATÓXICO
Indicado para usos hospitalares, foi desenvolvido especialmente para ser utilizado como cateter umbilical
(arterial e duplo-lumen) e cateter venoso central, entre outros procedimentos médicos.

MANGUEIRAS EM PVC CRISTAL ATÓXICA PARA INALOTERAPIA / ASPIRADORES
Indicada para ser conectada às máscaras de aparelhos de inalação, conjuntos de oxigenação e aspiração (cilindro
e rede canalizada), micronebulizadores, umidificadores (oxigênio e ar comprimido) e frascos para aspiração. É
recomendada também para aplicações como: circulação extracorpórea, hemodiálise, condução de sangue, soro
fisiológico e soluções cardioplégicas, podendo ser produzida com tarja Bario para contraste radiológico.

MANGUEIRAS EM POLIETILENO NATURAL ATÓXICA PARA UMIDIFICADORES
Indicada para aplicação em umidificadores (oxigênio / ar comprimido). É produzida com um tipo de poliolefina
cujas características físicas e químicas o qualificam como um dos melhores materiais para o uso médico.

MANGUEIRAS VÁCUO AR EM PVC ODONTOLÓGICO
Indicadas para a utilização dos equipamentos odontológicos, sua construção interna lisa facilita a passagem
de tubos, fios e cabos elétricos.

SERINGAS DUPLA DESIGUAL EM POLIURETANO 1 VIA OU COM CAPA

SOLUÇÕES PARA ÁREA ODONTOLÓGICA

Indicadas especialmente para equipamentos odontológicos. Fabricadas em poliuretano atóxico, atendendo
as especificações quanto a alta resistência mecânica, química, que é comprovadamente garantida nas
especificações de uso com maior coeficiente de segurança.

TUBOS EM POLIURETANO 2 VIAS DUPLA DE PEDAL (COM CAPA E SEM CAPA)
Indicadas especialmente para equipamentos odontológicos ou em qualquer outro que necessite de
mangueiras fabricadas com material atóxico. Cumprindo com as especificações quanto a alta resistência
mecânica e química, com maior coeficiente de segurança. Podendo ser fabricada com várias medidas e cores
como a dupla, tríplice, quádruplas ou simples.

TUBOS EM POLIURETANO TRIPLA SERINGA 2VIAS E TRIPLA DE PEDAL 3 E 5 VIAS (COM CAPA E SEM CAPA)
Indicadas especialmente para equipamentos odontológicos. Fabricadas em poliuretano atóxico, atendendo as
especificações quanto a alta resistência mecânica e química com maior coeficiente de segurança.

TUBOS EM POLIURETANO LIGAÇÃO GERAL
Indicados para ligação geral em instalações de equipamentos odontológicos. Oferecem as melhores características
em resistência a umidade, hidrólise, produtos químicos, agressões bacteriológicas com flexibilidade sob baixas
temperaturas.

TUBOS EM PVC SUCTOR E SALIVADOR
Designados para manuseio do profissional da área odontológica auxiliando nos procedimentos de tratamento
dentário, onde se exija material atóxico e inodoro. Sua superfície externa é lisa, resistente a riscos.

TUBOS EM PVC ESGOTO GERAL
Utilizados no esgoto geral de consultórios odontológicos, auxiliando no transporte de água à média pressão,
por apresentar grande resistência a intempéries.

PERFIL EM PVC DEBRUN DA BASE
Indicados para decoração e protetoção, uma variedade de soluções dentro de elevados padrões de
exigência. Acabamento refinado, durável, resistente, fácil de instalar e limpar, com toque suave e
geometria harmônica para valorizar e diferenciar os seus produtos. São utilizados em móveis para
consultórios médicos e odontológicos.

TUBOS EM POLIURETANO - AUTOMAÇÃO / CRISTAL / BASE ETER / ANTI-CHAMA
Podem ser utilizados em diversos ambientes de aplicações, principalmente em sistemas pneumáticos,
robótica, indústria automobilística, equipamentos médicos e odontológicos, condutores de fluídos de baixa
pressão, painéis de distribuição e dosadores. Podendo ser produzido com dupla capa não inflamávelc com alta
flexibilidade e um pequeno raio de curvatura.

TUBOS ESPIRAIS EM POLIURETANO

SOLUÇÕES PARA INDUSTRIAS E AUTOMAÇÃO

Fabricados em diferentes comprimentos e nos mais variados tamanhos, de acordo com as necessidades de
aplicação do cliente. Utilizados em diversos ambientes de aplicação, em sistemas pneumáticos, sistemas
hidráulicos de baixa pressão, ligações de ar comprimido, robótica, ferramentas pneumáticas, sistemas de limpeza
pneumáticas em geral, e limpeza de cabine e máquinas.

TUBOS EM POLIAMIDA (6) E (11/12) E ANTICHAMA
Conhecidos também como Nylon no mercado indústrial. Apresentam como principal característica uma maior
resistência à ruptura sobre pressão, alta resistência mecânica, baixo coeficiente de atrito, alta resistência
a abrasão. São utilizados em variados ambientes, principalmente em linhas de automação, instrumentação,
acessórios pneumáticos, linhas de lubrificação, refrigeração e climatização, em passagem de fluidos mais
viscosos como lubrificantes, graxas ou óleos, linhas hidráulicas de baixa pressão e condução de combustíveis.

TUBOS EM POLIAMIDA 11/12 COM TRAMA
Os Tubos Newflex em Poliamida 11/12 com trama, é constituido por uma camada interna de Poliamida 12 natural,
reforçado com fios tramados de fibra de poliéster e coextrusado por mais uma camada externa de poliamida. São
utilizados em linhas de automação, instrumentação, circuitos pneumáticos, linhas de lubrificação, circuitos de
combustíveis e óleos, condução de produtos químicos, circuitos de gases e sistemas de freio automotivo.

TUBOS DE POLIAMIDA 11/12 ESPIRAIS
Conhecidos como Nylon 11/12 no mercado industrial, são resistentes a altas temperaturas e pressões,
adequados para serem conectados a ferramentas e partes de máquinas que executem movimentos. Podem ser
utilizados em diversos ambientes de aplicação, como indústria alimentícia, bebidas e farmacêuticas, linhas de
automação, hidráulica de baixa pressão e

TUBOS DE POLIETILENO
Adequados para condução de fluídos sob baixa pressão, diferentes substâncias líquidas, produtos químicos,
revestimentos de cabeamento ou outros tubos, indústria alimentícia, farmacêutica e de bebidas.

MANGUEIRAS TRANÇADAS EM PVC CRISTAL
Fabricadas através de técnicas avançadas de produção extrusando material de alta qualidade, são
confeccionadas com fios de poliéster tramados entre duas camadas do polímero. Por possuírem esta camada
intermediária de fios de poliéster, apresentam maior resistência à pressão de ruptura e melhor desempenho.
Possuem uma ampla variedade de aplicações, incluindo ferramentas pneumáticas e passagem de vários
líquidos, utilizados em máquinas, equipamentos de ar comprimido e compressores.

MANGUEIRAS TRANÇADAS EM PVC ( HIDRO -AIR )
Produzidos em PVC flexível com trama de poliéster entre as camadas para reforço indicada na condução
e descarga de água e ar comprimido. Utilizada no segmento indústrial, construção civíl, agricola e em
implementos de pulverização. A superfície externa é lisa evitando o acúmulo de pó e sujeira.

SUCÇÃO (EXTRA PESADA) E (SUPER PESADA) CONCRETO CINZA
São especialmente projetada para o bombeamento de concreto e sucção ou descarga com produtos de alta
abrasão, àgua barrenta, dragagem, extração de areia, mineradoras, pedreiras e cimenteiras.

SUCÇÃO SUPER PESADA ÓLEO E PRODUTOS QUÍMICOS MARROM

SOLUÇÕES PARA MINERAÇÃO E PETRÓLEO

Atendem às necessidades dos grandes complexos indústriais e petroquímicos. Aplicação em carga e descarga
de produtos derivados do petróleo e em grande variedade de produtos químicos, óleo cru, querosene, óleos
lubrificantes, diesel e combustível.

SUCÇÃO PESADA ESPIRALADA LARANJA
Indicadas para serviços pesados de sucção e descarga, tais como mineração de garimpoe cascalho, líquidos
pastosos, produtos químicos, irrigação, agrícola, drenagem e dragagem, construção, indústria, limpa fossa,
boca de lobo, etc.

SUCÇÃO MÉDIA ESPIRALADA VERDE
As Mangueiras de Sucção Média espiralada Verde, confeccionadas pela Newflex, são indicadas para serviços
médios de sucção e descarga, nos mais variados setores como irrigação agrícola, indústriais, hidráulicos,
químicos, drenagem e dragagem, limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, etc.

SUCÇÃO MÉDIA ESPIRALADA AZUL
Indicadas para serviços médios de sucção e descarga, em setores como irrigação e implementos agrícola,
limpeza de galerias subterrâneas, caminhões pipa, produtos químicos e etc.

SUCÇÃO ATÓXICA TOTALMENTE TRANSPARENTE
Indicadas para uso em produtos alimentícios, na sucção e descarga de cerveja, vinho, refrigerante, aguardente,
leite e etc. Sua total transparência permite uma melhor visualização da passagem dos produtos e sua face
interna totalmente lisa não permite a fixação de resíduos, evitando contaminações.

VACUO AR (SUPER LEVE) E ( LEVE ) CINZA
Utilizadas para ventilação industrial, exaustores industriais, coletores de pó, ar condicionado para escritórios,
climatização, coifas de exaustão, etc.

VACUO AR (MÉDIO) e ( MEDIO REFORÇADO ) AZUL OU PRETO
Indicadas para aspiração industrial como em indústrias madereiras e tecelagens. Aplicadas em aspiradores
de pó, postos de gasolina e exaustores. Utilizada também para revestimento antichoque em conduites (para a
passagem dos fios e cabos elétricos).
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