
CDS® 1 
FECHO PARA ESVASIAMENTO 

DE TAMBORES

Para recipientes de plástico O sistema CDS® 1, o padrão de 
segurança para transporte e 
dosagem de líquidos perigosos. 
Proteja seus clientes e o 
ambiente reforçando simultane-
amente sua imagem.



Como funciona? 
Desenvolvido para atender com 
exatidão as normas interna-
cionais, o fecho dosador de 
tambores CDS 1™ é o sistema 
de escolha para clientes que 
buscam proteção contra líquidos 
perigosos durante a dosagem 
do produto. O sistema CDS™ 
1 assegura acoplamento a 
seco, sem escape de líquido 
ou vapores. Ambas as extremi-
dades do sistema estão sempre 
vedadas, antes e durante a 
dosagem. Um dispositivo “sem-
retorno” permite o ar entrar no 
tambor sem deixar escapar os 
vapores. . 

Garantindo máxima segurança 
mundialmente.
Graças à nossa experiência 
incomparável em fechos indus-
triais, o sistema CDS 1 pode 
ser usado para a dosagem sem 
contato de virtualmente qualquer 
líquido. Combinado com a rede 
global Tri-Sure® Closures ,de 
vendas e centros de serviço, 
assistência técnica, e ferramen-
tas, o inovador sistema de Fecho 
Dosador para Tambores CDS 1 é 
realmente a escolha ideal para a 
dosagem de líquidos perigosos 
ou nocivos.  

Fácil de inserir ...Simples de usar A solução segura para transfer-
ência de líquidos 
Construído a partir de uma gama 
de materiais cuidadosamente 
selecionados CDS 1 oferece uma 
proteção comprovada contra a 
maioria dos produtos químicos 
agressivos.
Nosso CDS 1 padrão usa PEAD 
para o extrator, engate, e tubo de 
imersão, EPDM ou Viton para as 
vedações e válvulas, e molas de 
aço inoxidável.
Execuções especiais, tais como 
o nylon (em vez de PEAD) e 
Hostaloy (em substituição do 
aço inoxidável) também estão 
disponíveis. 

A solução ideal para a Saúde, 
Segurança & Meio Ambiente
 
Elimina o contato humano
Com produtos químicos 
perigosos ou nocivos.  Para 
dosar, simplesmente conecte o 
engate CDS 1 à válvula extratora. 
O exclusivo sistema “dry break” 
elimina o contato humano com o 
conteúdo do tambor. 

Sem fumos ou vapores
A válvula interna de via única 
do sistema CDS 1 permite a 
entrada de ar no tambor, durante 
a dosagem, enquanto impede 
a liberação de vapor. Isso 
garante uma dosagem segura do 
produto, sem bloqueio de vapor 
ou colapso do tambor.

Evita derrames
O “dry break” (corte seco) do 
extrator e engate do CDS 1 
garante a ausência de derrame 
a qualquer estágio do processo 
de acoplamento, dosagem e 
desengate.  Existe um sistema 
para todas aplicações.
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Evita manuseios de tambores 
envasados
Usando o sistema 
CDS, os tambores são 
esvaziados na posição vertical, 
reduzindo manuseio 
e aumentando a segurança 
no ambiente de trabalho.

Proporciona esvaziamento ótimo
A personalização do tubo 
exaustor aumenta a segurança e 
economia, permitindo o esvazia-
mento ideal. 

Protege o meio ambiente
Aplicado a tambores adequados, 
o sistema CDS atende aos 
padrões UN e INMETRO para 
o transporte de mercadorias 
perigosas. Do fabricante, até 
o usuário final, todo o ciclo é 
assistido pelo suporte técnico da 
nossa rede mundial de vendas e 
centros de serviço. 

Porque produzimos segundo o mais alto padrão requerido por 
nossos clientes, qualquer mistura de nossos componentes com 
produtos inferiores “similares” invalidam nossa garantia. Esteja 
seguro de apenas usar componentes fabricados por Tri-Sure® Closures 
Worldwide. A última palavra em segurança de fechamento. 

Opções 
• Compatível com tambores  
 com G2, e 56x4 rosca interna
• Disponível em uma ampla 
 gama de cores, com gravação 
 opcional de logotipo de sua 
 empresa no topo da válvula 
 de extração e engate.
• O tubo extrator padrão é em 
 PEAD com comprimento do 
 tubo personalizado (depen
 dendo  to tipo de tambor) e 
 corte terminal especial. 
 Sapatas flexíveis extendidas 
 também estão disponíveis.
• Para as vedações a execução 
 padrão é EPDM ou AFLASS; 
 com molas em aço inoxidável.
• Para aplicações especiais, 
 CDS 1 está disponível em 
 Nylon ao invés de PEAD, com 
 as molas em Hostaloy ao 
 invés de aço inoxidável. 

Vantagens 
3 Adequado para tambores 
 plásticos, grande e pequenos, 
 tambores grandes de aço e 
 IBCs. 
3 Protege seus clientes e o meio 
 ambiente. 
3 Altamente personalizável para 
 atender sua aplicação 
 específica. 
3 Tubo extrator soldado 
 elimina o risco de entrada de 
 ar, tornando o CDS 1 
 adequado para aplicações 
 usando bombas dosadoras. 
3 Válvula sem retorno permite 
 a entrada de ar no tambor, 
 sem deixar escapar vapores.
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Para mais informações, amostras ou cotações, por favor contate o Centro de Vendas  ou Assitência  Tri-Sure® Closures 
Worldwide mais próximo. Tri-Sure®, Tab-Seal®, 4s®, UNI-GRIP®, ULTRA-BOND®, Poly-Vent®, Plastirob® são marcas registradas.


