
BUJÕES PLÁSTICOS 

PLASTIPLUG™ 

Para tambores plásticos Aprovados globalmente 
em milhões de tambores 
plásticos, os bujões plásticos 
PLASTIPLUG™ podem agora 
acomodar o exclusivo lacre 
todo plástico inviolável 
Push-Lock™. 



Máxima flexibilidade 
A completa gama de bujões 
plásticos PLASTIPLUG™ foi 
projetada para atender as carac-
terísticas especiais dos tambores 
plásticos usados mundialmente 
para fechar e selar milhões de 
tambores. 

Assegurando a máxima 
segurança e inviolabilidade 
Combinado com lacre Push-
Lock™, que trava firmemente 
diretamente no recesso 
central dos bujões plásticos 
PLATIPLUG™, o Sistema de 
Fechamento Push-Lock™ fornece 
uma proteção todo-plástico 
contra adulteração, ou substitu-
ição, do conteúdo dos tambores. 
É uma combinação exclusiva 
Esta combinação exclusiva leva 
o “Easy on / Easy off” (fácil de 
por/fácil de tirar) a um novo 
patamar. Não são necessárias 
ferramentas. Os lacres Push-
Lock™ podem ser eficaz e 
firmemente aplicados com as 
mãos em bujões plásticos PLAS-
TIPLUG™. Uma vez aplicados, 
o Push-Lock pode ser removido 
sem esforço, com as mãos. 

Assistido pela rede global 
Tri-Sure® de vendas e suporte 
técnico, a inovadora gama de 
bujões plásticos PLASTIPLUG™ 
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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.

realmente é a primeira escolha 
para companhias que desejam 
uma solução simples e confiável 
de fechos plásticos
Mais alto desempenho 
Aplicado corretamente a virtual-
mente qualquer tambor plástico, 
o Sistema de Fechamento  
Push-Lock™ garante níveis 
incomparáveis de desempenho 
de vedação e inviolabilidade.

Gama completa de bujões 
plásticos PLASTIPLUG™ 
Por padrão disponíveis em 
PP branco ou natural, estes 
bujões tem excelente qualidade 
de acabamento, consistência 
dimensional e desempenho de 
vedação. Os bujões plásticos 
PLASTIPLUG™ estão dis-
poníveis com uma variedade de 
gaxetas, incluindo PE e EPDM.  
Numerosas opções de venti-
lação, incluindo válvula tipo 
cogumelo, em EPDM, e Micro 
Porous, estão disponíveis para 
aplicações específicas. 

O Sistema de Fechamento PLAS-
TIPLUG™/ Push-Lock™ em ação

Conformidade 
Os bujões plásticos PLAS-
TIPLUG™ são totalmente 
conformes com a Norma ISO 
de Embalagens para Tambores 
Plásticos (ISO-20848 Parte 3). 
Suporte 
A equipe técnica global da 
Tri-Sure® Closures fornece 
assistência técnica participativa – 
incluindo postiços para sopro de 
bocal, desenhos técnicos e testes 
para garantir as dimensões 
dos bocais e configurações 
das roscas. Isso assegura um 
perfeito ajuste entre as aberturas 
do tambor e os bujões PLASTI-
PLUG™. 
Todos os bujões plásticos PLAS-
TIPLUG™ foram projetados pela 
Tri-Sure® Closures Worldwide 
para máximo desempenho em 
combinação com os lacres 
Push-Lock™.

Modelos padrão de bujões plásticos PLASTIPLUG™ Push-Lock™ Compatíveis (PLC) 
• BCS G2x5-PLC-Buttress •   BCS 56x4–PLC-Buttress 
• BCS G2x11.5-PLC-NPS •   BCS 70x6–PLC-Buttress 

Vantagens 
3 Projetados para atender as características especiais de tambores plásticos. 
3 Push-Lock™ Compatíveis (PLC) para máxima inviolabilidade todo-plástico. 
3 Gama completa de ferramentas Tri-Sure® de fechamento e adaptadores para uma 
 vedação ótima
3 A linha completa de bujões plásticos PLASTIPLUG™ atendem a  ISO-20848 Part 3.
 
Porque produzimos segundo os mais altos padrões requeridos por nossos clientes, 
qualquer mistura de nossos componentes de fechamento com produtos inferiores 
“similares” invalidam nossa garantia. Esteja seguro de usar apenas componentes 
fabricados pela Tri-Sure® Closures Worldwide. A segurança extrema em 
fechamentos.

Nota; fechos ventilados devem somente ser usados com materiais 
que não interfiram com o funcionamento do dispositivo de ventilação. 
Recomenda-se enfaticamente que sejam realizados testes preliminares. 


