
SISTEMA DE 
FECHOS 4S®

Para tambores metálicos Por mais de 85 anos, tambores 
de aço montados com fechos 
Tri-Sure® vem defi nindo 
o padrão internacional e 
continuam assim. Nosso 
sistema inovador de gaxetas 
duplas Tri-Sure® 4S® cria um 
“airbag” para o seu tambor



www.tri-sure.com

Como protege?
O princípio da gaxeta 4s® é 
simples. Para assegurar que a 
vedação do tambor permaneça 
intacta mesmo sob as mais 
extremas condições, cada fl ange 
4s® é montada com duas gaxetas 
de borracha ao invés de apenas 
uma. Esta gaxeta extra previne 
vazamentos mais efi cazmente. 
A integridade do tambor é 

Todos os fl anges 4s® G2 e G¾”  
Tri-Sure® Closures são projetados 
para o máximo desempenho em 
combinação com o Bujão-R™ 
Tri-Sure® Closures.

mantida mesmo sob deforma-
ções mecânicas extremas. Isto 
assegura que seus tambores 
atenderão as mais rigorosa 
especifi cações, garantindo-lhe o 
máximo de segurança ao usuário 
e proteção ambiental. A fotogra-
fi a abaixo ilustra claramente este 
princípio inovador do Sistema de 
Fechos 4s®.

Assegurando o máximo de 
segurança mundialmente
Combinado com a rede global 
Tri-Sure® Closures de centros 
de vendas e serviços, assistên-
cia técnica e ferramentas, o 
inovador Sistema de Fechos 4s® 
realmente é a primeira escolha 
para companhias que lidam com 
conteúdos perigosos e de alto 
valor agregado.



Exaustivamente testado
Em condições extremas tais 
como o teste de queda “8 
horas”, o Sitema de Fechos 4s® 
provou ser totalmente a prova 
de vazamentos, também quando 
montados em Tambores de 
Drenagem Ótima (ODD). 

Situação normal
O Sistema de Fechos 4s® oferece 
uma melhor estanqueidade e 
uma gama mais ampla de com-
patibilidade química.

Opções
• Para proteção contra corrosão, o Sistema de Fechamento Tri-Sure® 
 está disponível na execução zincada. Você também pode optar por 
 aço inox, aço carbono não tratado, estanhado ou fosfatizado.
• Revestimento com zinco e pintura fenólica ou epóxi-fenólica está 
 disponível para proteção contra produtos agressivos.

Vantagens
✓ O Sistema de Fechamento Tri-Sure® 4s® reduz o seu risco de 
 exposição.
✓ O fabricante de tambor pode fornecer tambores com desempenho 
 de acordo com os mais altos padrões globais.
✓ Nossa presença e produção Global assegura fornecimento livre de 
 problemas. 
✓ Envasador pode estar seguros de que seus produtos estão 
 vedados com o máximo de segurança.
✓ Todos se benefi ciarão de um ambiente livre de perigos.
✓ A maior resistência química das duas gaxetas combinadas pode 
 lhe ajudar a reduzir o número de especifi cações de tambores e 
 fechos.

Segurança no campo
Durante testagem extrema 
o  Sistema de Fechos 4s® foi 
montado em um tambor de aço 
de 216 litros (55gal) e derrubado 
de uma altura de 2,1m (5 feet) na 
pior posição diagonal..

Após teste de queda crítico
Devido a excessiva deformação 
neste angulo, a gaxeta comum 
não mais assegura a completa 
prevenção de vazamento; a 
gaxeta nitrílica 
(BuNa) preta 
assume a 
segurança
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Para mais informações, amostras ou cotações, por favor, contate o Centro de Vendas ou Assistência Tri-Sure® Closures 
Worldwide mais próximo. Tri-Sure®, Tab-Seal®, 4s®, UNI-GRIP®, ULTRA-BOND®, Poly-Vent®, Plastirob® são marcas registradas.


