
Tubo PEAD 
Corrugado Perfurado 

para Drenagem 



É aplicado para retirada de excesso de água do solo. 
Excelente opção de eficiência para drenagem de

 grandes áreas planas, na eliminação de valas abertas. 
O tubo Kanadren pode compor dispositivos drenantes com

 materiais naturais de granulometria de aumento da 
eficiência de drenagem (areia grossa, brita, cascalho, etc...) 

bem como com materiais geossintéticos (geocomposto 
drenante), onde se prioriza a utilização de solo local por 
razões técnicas ou econômicas. Devido sua grande área 

perfurada, possibilita uma vazão de influxo eficiente 
evitando que o excesso danifique a obra

ou salinize o solo.

O tubo Kanadren é fabricado nos diâmetros  65 à 160 mm. Em situações de necessidade de maiores 
vazões, pode operar em conjunto com a linha de tubo KNTS Drain, disponível com diâmetros internos
de 250 à 1200 mm. 

Máxima Vazão a
93,8% da Seção

y 0,938.D=

Agora as águas vão rolar...
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Durma tranquilo sem
se preocupar com chuva.
O tubo dreno Kanadren 

está protegendo a sua
obra contra

o excesso de água
no solo.

PlugLuva de Emenda

O Kanadren é um tubo fabricado em PEAD, apresentando 
elevada resistência química a substâncias presentes no subsolo 
e líquidos captados. 
Vida útil estimada superior a 50 anos. 
A parede corrugada proporciona elevada resistência à
compressão diametral e a cargas de tráfego na superfície. 
Leve e de fácil instalação.
O Kanadren é um tubo dreno que se destina à captação e 
condução de líquidos em dispositivos drenantes tubulares 
enterrados. Fornecido em barra de 6 metros ou rolo de 50 metros, 
com fácil acoplamento através da luva de emenda. 



Tubo PEAD 
corrugado perfurado
para drenagem 

Kanadren Tubo Rígido

Maior resistência à 
ação de cargas externas

Classe de Rigidez

SN4

Principais utilizações
Drenagem de águas de chuva
Acessos às áreas rurais
Talhões
Pátios e estacionamentos
Campos e gramados esportivos

Núcleo Drenante

Manta Geotêxtil

Tubo Dreno Kanadren

O tubo Kanadren é um dos 
componentes do dispositivo 
drenante. Outros materiais
podem ser utilizados para 

aumentar a captação 
e condução de liquido 

para o tubo.

Geocomposto Drenante

Elevada captação de líquidos

Excelente raio de curvatura

Produzido em PEAD
Facilidade no manuseio

Leve, flexível e econômico



Os dados apresentados podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Consultenos para mais informações.

Rua José Semião Rodrigues Agos�nho, 282 
Bairro Quinhau  Embu das Artes  SP  CEP 06833905

Fone: (11) 47582100       www.kanaflex.com.br     vendapead@kanaflex.com.br

ISO 9001

O parque fabril da Kanaflex é moderno e
capaz de suprir as maiores demandas dos mais variados 

segmentos de atuação da empresa, dando confiabilidade
ao fornecimento dentro dos prazos estabelecidos.
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