
BOCAIS RETRÁTEIS 

UNI-GRIP®60C

Para embalagens 
metálicas ou plásticas

O Uni-Grip® 60C é um fecho 
plástico com bocal retrátil 
projetado para pequenos e 
médios recipientes de metal 
ou plástico. É um fecho 
extremamente conveniente, 
que combina uma tampa 
plástica com um bocal retrátil 
e alças que evidenciam e 
garantem a integridade do 
produto.



Como ele protege?
O Uni-Grip® 60C foi projetado para 
durabilidade e segurança. As alças de 
levantamento são fi xas por nervuras 
quebráveis que fornecem evidência 
visual de violação. Há também um 
anel e membrana inviolável (violação-
evidente) no bocal que precisa ser 
rompida antes do esvaziamento. Este 
anel ajuda a prevenir o rompimento 
da membrana do bocal em caso de 
impacto.

Garantindo mundialmente a máxima 
segurança
Combinada com a rede global de 
vendas e centros de serviço, suporte 
técnico e ferramentas Uni-Grip® da 
Tri-Sure® Closures, o robusto bocal 
Uni-Grip® 60C realmente é a primeira 
escolha para companhias que 
valorizam o que há de melhor em 
solução para a proteção e utilização de 
seus produtos.

Reuso
A tampa plástica integrada pode ser 
facilmente reaplicada para vedar o 
conteúdo remanescente.

Design apurado

Abre fácil e mais rápido 
Alças de levantamento invioláveis, 
podem ser acessadas facilmente, 
mesmo portando luvas.

Esvaziamento ideal
Dispositivo anti-glu integrado para 
um esvaziamento isento de respingos. 
O design exclusivo permite ótima 
drenagem, minimizando perdas e pro-
tegendo o meio ambiente.

Promove o seu produto
O Uni-Grip® pode ter a logomarca 
de sua empresa, mensagens promo-
cionais ou instruções impressas, ou 
gravadas em relevo.

Assistência técnica total
Como se espera do líder mundial de 
sistemas de fechos para embalagens 
industriais, forne-cemos um completo 
sistema de apoio para a aplicação 
e remoção do Uni-Grip®. Uma linha 
completa de ferramentas manuais 
e pneumáticas está disponível para 
garantir a perfeita aplicação do 
Uni-Grip®.  

Nossa equipe técnica está pronta para 
lhe orientar na obtenção de uma ótima 
selagem e inviolabilidade. 

Os fechos Uni-Grip® foram projetados 
para trabalhar em perfeita combi-
nação com as ferramentas manuais 
ou pneumáticas Tri-Sure® Closures 
Uni-Grip® para a melhor selagem e 
esvaziamento possíveis.

Opções
• Ampla área da tampa que 
 pode ser impressa, ou
 gravada, com sua marca ou
 informações sobre o produto.
• Sujeita a pedidos mínimos
 uma ampla variedade de
 cores e desenhos personaliza
 dos estão disponíveis.

Vantagens
✓ Abre mais rápido e facilmente,
 mesmo com luvas. 
✓ Design único assegura 
 drenabilidade ótima
✓ Conformidade com as normas
 para contato com alimentos. 
✓ Extremamente inviolável. 
✓ Auto ventilável. 
✓ Opções de impressão e 
 gravação. 

www.tri-sure.com

Para mais informações, amostras ou cotações, por favor contate o Centro de Vendas  ou Assitência  Tri-Sure® More Than Closures mais 
próximo. Tri-Sure®, Tab-Seal®, 4s®, UNI-GRIP®, ULTRA-BOND®, Poly-Vent®, Plastirob® são marcas registradas.M
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