
Para tambores metálicos Bujões-R™ G2 de Aço ou 
Plástico Tri-Sure® estabelecem 
um standard ainda mais 
elevado para fechamento e 
abertura livre de problemas de 
tambores metálicos.

BUJÕES-R™ G2 DE 
AÇO OU PLÁSTICO 
TRI-SURE® 
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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.

Qual é o problema? 
Bujões de aço comuns têm 
a gaxeta montada na parte 
cilíndrica do bujão, logo abaixo 
da aba. Com este desenho, a 
gaxeta pode ser expulsa para 
fora do espaço entre flange e 
bujão, quando este é apertado. 
Este efeito é conhecido como 
“looping” e é causa de atrasos 
onerosos na inserção no final da 
linha de envase. Nos desenhos 
standard algumas vezes a gaxeta 
fica presa ao flange, quando o 
bujão está sendo removido. Este 
efeito de grimpamento pode 
danificar a gaxeta e contaminar 
o conteúdo do tambor, ou tornar 
a operação de abertura extrema-
mente difícil.  

Opções
• O Bujão-R™ é o padrão Tri-Sure® para todos os
 bujões G2 de aço ou plástico.  
• Para evitar corrosão, os bujões de aço Tri-Sure® 
 são zincados. Para aplicações especiais 
 também estão disponíveis em aço inox, 
 fosfatizados ou estanhados. 
• Os bujões plásticos Tri-Sure® para tambores 
 metálicos estão disponíveis em PP, PE e Nylon. 
• Todos os bujões plásticos Tri-Sure® para 
 tanbores de aço são avaliados e aprovados pela
 Factory Mutual e levam a marca <FM>. 

Vantagens
3 Abre mais rápido e facilmente. 
3 Exclusivo anel de retenção significa o fim de 
 grimpamento de gaxetas e o fim de paradas de 
 final de linha. 
3 Assento cônico da gaxeta significa fim do 
 “looping” de gaxetas e de paradas no final da 
 linha.

Qual é a solução? 
O design Bujão-R™ exclusivo 
para bujões de aço e plástico G2 
Tri-Sure® mantém a gaxeta firme-
mente posicionada no bujão. 
O ângulo do assento da gaxeta 
reduz o risco do “looping” 
quando o bujão é apertado ao 
torque recomendado. O anel 
de retenção assegura que a 
gaxeta se mantenha em posição 
quando o bujão é desrosqueado, 
reduzindo assim o risco de grim-
pamento.
 

Completa assistência ao cliente
Como se espera do líder mundial 
de sistemas de fechos para 
embalagens industriais, fornec-
emos uma linha completa de 
ferramentas manuais e

pneumáticas e adaptadores para 
atender ao fechamento e abertura 
dos bujões de aço e plástico 
Tri-Sure®.  Nossa equipe técnica 
está pronta para lhe orientar na 
obtenção de uma ótima selagem 
e inviolabilidade. 

Bujões-R™ G2 de Aço ou Plástico 
Tri-Sure® foram projetados para 
ter o máximo desempenho em 
combinação com os flanges G2 
4s®.


