
LACRES 
PUSH-LOCK™ 

Para tambores plásticos Lacres Push-Lock™, o lacre 
todo plástico inviolável, 
projetado para travar 
diretamente sobre a nossa 
gama de bujões plásticos 
PLASTIPLUG™ Push-Lock™ 
compatíveis. Esta combinação 
lacre/bujão resulta em 
independência e capacidade 
de acomodar-se a uma gama 
variável de aberturas dos 
tambores.
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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®, Tap-Seal®, 4s®, UNI-GRIP®, ULTRA-BOND®, Poly-Vent®, Plastirob® são marcas registradas.

Opções de cores:
•  O lacres Push-Lock™ padrão, é manufaturado 

com PE, na cor natural ou branca.
•  Dependendo de quantidades mínimas, uma 

completa gama de cores e desenhos 
 personalizados está disponível.
•  Os lacres Push-Lock™ também podem ser 

impressos com o logotipo de sua companhia, 
ou mensagens a respeito do conteúdo do 
tambor.

Vantagens:
3 Previne entrada de sujeira e contaminação.
3 O produto é totalmente plástico, sem corrosão,
 sem cantos afiados.
3 Facilmente colocado com a mão, não são 
 necessárias ferramentas para a aplicação do 
 lacre.
3  Remoção fácil e ergonômica do lacre, 

destacável com a mão, não são necessárias fer-
ramentas e o lacre rompido sai em uma única 
peça.

3 Possível de imprimir e inviolável.

Disponível em dois tamanhos, G 2,5 e G2, o lacre 
Push-Lock™ encaixa em nossa gama completa de 
bujões PLASTIPLUG™ PLC (Push-Lock™ Com-
patível). Travando diretamente no bujão plástico 
permite ao lacre Push-Lock™ acomodar-se à gama 
de variabilidade e irregularidades de moldagem do 
pescoço (neck) dos tambores.  Isto é possível porque 
depende completamente da moldagem precisa, por 
injeção, do bujão e do lacre.

O lacre Push-Lock™ leva “Fácil de por/ Fácil de tirar” 
a um novo nível. Não são necessárias ferramentas 
de qualquer tipo. Os lacres Push-Lock™ são eficaz 
e seguramente empurrados no bujão com a mão. 
Este sistema assegura proteção contra adulteração 
ou substituição do conteúdo dos tambores.  Os 
Push-Lock™ encaixados podem ser fácil e conveni-
entemente removidos com a mão.

Para uma aplicação mais fácil, os bujões PLC têm 
o engate da chave de aperto chanfrado que melhor 
posicionam e centram a sapata de trava do lacre 
Push-Lock™.

Bujões PLASTIPLUG™ Push-Lock™ compatíveis.

BCS G2x5     PLC – Bujão plástico com rosca Buttress
BCS G2x11.5 PLC - Bujão plástico com rosca NPS

- BCS 56x4     PLC - Bujão plástico com rosca Buttress
- BCS 70x6     PLC - Bujão plástico com rosca Buttress 

Chamfer for guidance

Cap locked in 
for security


