
LACRES TAB-SEAL® 

METÁLICOS

Para tambores metálicos Lacre metálico Tab-Seal® 
protege contra adulteração ou 
substituição de conteúdo do 
tambor. O lacre Tab-Seal® pode 
ser fornecido impresso com a 
sua logomarca. 
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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.

Como ele protege?
O lacre metálico Tab-Seal® com 
composto vedante é o lacre 
comercial mais eficiente já 
desenvolvido para proteger o 
conteúdo de tambores.

Assegurando a máxima 
segurança mundialmente
Em combinação com a rede 
global de vendas e centros de 
serviço Tri-Sure® Closures®, 
ferramentas de recravação, o 
robusto lacre metálico Tab-Seal® 
é a primeira escolha para 
companhias que valorizam a 
melhor solução para a proteção 
de produtos perigosos e de alto 
valor.

O mais alto desempenho de 
vedação
Recravado corretamente com as 
ferramentas Tri-Sure® adequadas, 
os lacres metálicos Tab-Seal® 
suportam grandes variações de 
pressão, incluindo as resultantes 
de impactos.

Design apurado
Os lacres metálicos Tab-Seal® 
de 2” e ¾” foram projetados 
para trabalhar em perfeita 
combinação com os outros 
componentes do Sistema 
Tri-Sure® Closures para prover a 
melhor vedação possível.  

Promovendo o seu produto
Os lacres metálicos Tab-Seal® 
podem ser impressos com a 
marca da sua companhia, textos 
promocionais ou instruções 
especiais.

Facilidade de uso
Aplicação e remoção autorizada 
dos lacres Tab-Seal®, com as 
ferramentas Tri-Sure® Closures, 
torna-se muito fácil com nosso 
desenho melhorado e ainda 
mais seguro.
Máxima segurança
Um dos maiores benefícios do 
lacre metálico Tab-Seal® é sua 
capacidade de evitar roubos, 
adulterações ou substituição do 
produto envasado. E você pode 
estar seguro que a Tri-Sure® 
Closures jamais distribuirá os 
lacres com sua marca a terceiros 
sem o seu consentimento 
explícito.
Assistência a clientes total
Como se espera do líder mundial 
de sistemas de fechos para 
embalagens industriais, for-
necemos um completo sistema 
de apoio para a aplicação e 
remoção do lacre Tab-Seal®. Uma 
linha completa de ferramentas 
manuais e pneumáticas está 
disponível para garantir a perfeita 
aplicação do Tab-Seal®.  Nossa 
equipe técnica está pronta para 
lhe orientar na obtenção de uma 
ótima selagem e inviolabilidade.
Opções
• Completa gama de cores e 
 desenhos personalizados está
 disponível.
• Lacre amarelo e com furo 
 standard para uso com
 válvula de ventilação. 
• Opções adicionais 
 anti-falsificação estão 
 disponíveis sob consulta.
Vantagens
3 Desenho aprovado e 
 personalizável.
3 Leve, robusto & confiável, 
 uma solução de lacre de 
 ótimo custo-benefício .
3 Atende às normas de contato
 com alimentos.
3 Desenho consistente para 
 aplicação em linhas de 
 enchimento automático.
3 Máxima evidência de 
 violação.
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