
TAMPAS 
ROSCADAS 
PLASTICAP-60™

Para recepientes plásticos Plasticap 60™ é um sistema 
rápido, flexivel,  e de ótimo 
custo-benefício, para 
aplicações que atendem as 
altas demandas UN e foi 
projetado para ótima vedação 
e segurança de embalagens 
plásticas pequenas e médias.



Como protege?
A tampa inviolável Plasticap-60™ 
é feita de PE de alta densidade 
(PEAD) e uma gaxeta vedante de 
PE expandido. Esta combinação 
fornece uma solução leve, porém 
robusta, aos nossos clientes. 

Garantindo  máxima segurança
Combinada com a rede mundial 
de centros de vendas e serviços 
Tri-Sure®. Fornecemos ferra-
mentas e assistência técnica 
para a tampa Plasticap-60™. O 
robusto Sistema de Fechamento 
Plasticap-60™ realmente é a 
primeira escolha para compan-
hias que valorizam os mais altos 
patamares de proteção para 
produtos perigosos e de alto 
valor agregado. 

Mais alto desempenho
O projeto exclusivo do Plasticap-
60™ garante a segurança sob as 
condições mais extremas.

Projeto elaborado 

Fácil uso
A aba do anel inviolável pode 
ser consistemente posicionada 
oposta à alça da bombona 
quando se usa a configuração 
do pescoço recomendada por 
nós. Isto torna fácil encontrar 
e abrir o anel, mesmo usando 
luvas.

Promovendo seu produto
Pode ser gravado ou impresso 
com a logomarca da sua 
companhia ou com instruções 
especiais.

Usar o seu produto
Para facilidade de uso, o 
Plasticap-60™ com suporte para 
torneira para montagem de uma 
torneira Plastirob™.

Completo suporte ao cliente
Como esperado do líder mundial 
em sistemas industriais de 
fechamento, fornecemos um 
sistema completo de apoio 
para a aplicação e remoção das 
tampas Plasticap-60™.  Chaves 
de aperto, abertura em plástico e 
cabeçotes de aperto em alumínio 
estão disponíveis para garantir 
a perfeita montagem da tampa. 
Nossa equipe técnica também 
pode oferecer recomendações 
práticas para a melhoria da sua 
bombona  com o Sistema de 
Fechamento Plasticap-60™.
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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.

Todos os Plasticap 60™ Tri-Sure® foram 
projetados para atingir o máxi-
mo desempenho em combinação com 
os desenhos Tri-Sure® Closures de 
bocal (pescoço) das bombonas (DIN60).

Opções
• Plasticap-60™ padrão é fornecido 
 com gaxetas de PE expandido.
• Plasticap-60™ com suporte para
 torneira é desenhado para 
 adaptar uma torneira G3/4 
 Plastirob™.
• Plasticap-60™ com válvula tipo 
 cogumelo de EPDM para escape 
 de pressão interna.
• Plasticap-60™ com dispositivo 
 microporous, para escape de alto 
 volume de gases e proteção 
 contra respingos/incrustração.
• Disponível com e sem alça de 
 rompimento do anel de trava 
 inviolável.
• Várias opções de gaxetas.
• Disponível com uma variedade 
 de impressões e gravações.
• Dependendo de pedido mínimo 
 uma gama completa de cores, e 
 desenhos de clientes, 
 está disponível.
Vantagens
3 Desenho aprovado e 
 personalizável.
3 Leve, robusta & confiável, para 
 uma selagem com ótimo 
 custo-benefício.
3 Conforme com as normas 
 para alimentos.
3 Projeto consistente para 
 aplicação em linhas de 
 enchimento automático
3 Inviolável.


