
PLASTICAP
AGRO

Para bidones plásticos Nossos sistemas de 
fechamento atendem os mais 
exigentes padrões no que se 
refere ao envase de produtos 
sólidos e líquidos.

Junto com nossos clientes 
nós criamos e desenvolvemos 
novos padrões que atendem 
as exigências do mercado 
agroquímico.



A experiência da Tri-Sure® More Than  
Closures e o conhecimento do mercado 
agro químico global tem guiado o cres-
cimento através do atendimento das 
expectativas de nossos clientes.

A diversifi cação do portfólio é alcançada 
com o uso de diferentes especifi cações 
de vedação, acompanhado de uma 
gama de soluções economicamente 
viáveis para ventilação. As diferentes 
versões que evidenciam a inviolabi-
lidade das tampas nos permite atender 
as diferentes solicitações de nossos 
clientes.

Garantindo o máximo de segurança
O robusto Plasticap Agro dispõe de 
um sistema de fechamento resistente 
ao manuseio de crianças e um anel a 
prova de violações. Tri-Sure® More Than 
Closures oferece uma rede global de 
vendas e centro de serviço, bem como, 
um programa de fornecimento multi 
plantas e assistência técnica. O Plasticap 
Agro é, sem dúvidas, a primeira opção 
das empresas que buscam a solução 
para proteger seus produtos e também 
seu ambiente de trabalho.

Design
O design do Plasticap Agro é totalmente 
customizável. É possível fazer em relevo 
ou imprimir a logo de sua empresa, 
instruções especiais, ou a informação 
que o cliente achar pertinente.

Opção com MPV3
Alguns agroquímicos acondicionados 
em bombonas e frascos podem 
consumir ou dissipar gases devido às 
oscilações de temperatura e pressão. 
Esse tipo de variável pode expandir a 
embalagem, ocasionar um colapso ou 
até mesmo causar uma explosão.  O 
robusto Plasticap Agro está disponível 
com a inovadora solução Micro-Porus 
Venting (MPV3). A solução MPV3 
oferece a combinação de um especial 
inserto de ventilação, um disco de 
espuma perfurada de Polietileno (PE) e 
um design de rosca único que permite 
uma via de mão dupla para a ventilação 
ajudando a manter a integridade dos 
frascos e bombonas.pierced disc and 
a unique thread design which allows 
two-way venting and helps to maintain 
the container’s integrity.

Suporte ao cliente
Com mais de 85 anos de experiência, nós 
estamos constantemente aumentando 
nossa gama de produtos para ir de 
encontro com toda e qualquer mudança 
necessária de nossos parceiros. O 
sistema de fechamento do Plasticap 
Agro é, sem dúvidas, a primeira opção 
das empresas que buscam a solução 
para proteger, em todos os níveis, seus 
produtos agroquímicos, sejam eles 
líquidos ou sólidos.

www.tri-sure.com

Para maiores informações, amostras ou orçamentos, favor entrar em contato com o departamento de vendas e assistência 
técnica da Tri-Sure More Than Closures.  Tri-Sure®, Tab-Sea®l, 4s®, UNI-GRIP®, ULTRA-BON®D, Poly-Vent®, Plastirob® são 
marcas registradas.

Plasticap Agro
Opções
• Tamanhos Standards: 45mm, 
  50mm e 63mm
• Disponível para diferentes  
  customizações de tamanhos
• Com disco de EPE (com ou sem 
  revestimento de PE ou PA)
• Selo de indução - IHS (Induction 
  Heat   Seal)
• Com ou sem anel inviolável
• Sistema anti-manuseio de crianças
 
Customização
• Diferentes matrizes de cores
• Logo ou instruções especiais em 
  relevo
• Impressão de logo ou texto
• Design único de acordo com as 
  necessidades do cliente

Advantages
✓ Design robusto que vai ao encontro 
  a todas as regulamentações da UN
✓ Efi caz sistema anti-violação
✓ Customizações de acordo com as 
  preferências de mercado
✓ Assistência técnica e suporte a 
  aplicações
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