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Selar a frescura 
em segurança

TAMPAS DE VEDAÇÃO TRANSPARENTES DE POLIPROPILENO PARA RECIPIENTES DE ALIMENTOS

• Reduz o manuseio e protege contra a contaminação cruzada.

• Reduz derramamentos durante o transporte.

• O material transparente permite a identificação  
do produto sem remoção da tampa.

• O material de polipropileno é seguro de -40˚C a 70˚C,  
tornando-o ideal para uso em refrigeradores e congeladores.

• As novas tampas de vedação são projetadas de acordo com o  
Padrão CEN Gastronorm, EN 631-1.
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Para mais informações sobre 
os produtos da Cambro, visite 
www.cambro.com ou entre em 
contato com o seu distribuidor, 
representante de vendas Cambro 
ou com o departamento de 
Atendimento ao Cliente Cambro.

Uma escolha económica para  
armazenagem de alimentos

ENCAIXA-SE  
EM RECIPIENTE

CÓDIGO  
DA TAMPA DESCRIÇÃO KG DA CAIXA (M3)

TAMANHO INTEIRO GN 1⁄1
32,5 x 53 cm

10PPCWSC Tampa de vedação 2,91 (0,022)

METADE DO TAMANHO GN 1⁄2
26,5 x 32,5 cm

20PPCWSC Tampa de vedação 1,59 (0,012)

UM TERÇO DO TAMANHO GN 1⁄3
17,6 x 32,5 cm

30PPCWSC Tampa de vedação 0,93 (0,007)

UM QUARTO DO TAMANHO GN 1⁄4
16,2 x 26,5 cm

40PPCWSC Tampa de vedação 0,73 (0,006)

UM SEXTO DO TAMANHO GN 1⁄6
16,2 x 17,6 cm

60PPCWSC Tampa de vedação 0,50 (0,004)

UM NONO DO TAMANHO GN 1⁄9
10,8 x 17,6 cm

90PPCWSC Tampa de vedação 0,32 (0,003)

Pacote de caixas: 6 Cor: Azul Suave (438).

Feitas exclusivamente para se encaixarem nos recipientes de alimentos Camwear® de 
policarbonato, nossas novas tampas de vedação apresentam uma vedação interna que 
fornece resistência superior a derramamentos. Projetadas para vedar no raio interno em vez 
de envolver o exterior do recipiente, a nova tampa fica segura e firmemente vedada, mesmo 
durante o transporte nas guias de um carrinho com isolamento. O encaixe apertado impede 
derramamentos durante o transporte, reduzindo o desperdício e melhorando a segurança dos 
alimentos. A transparência fornece visibilidade para identificação mais fácil dos alimentos.

Recipientes de policarbonato com
escorredouro Camwear® 
Os escorredores são colocados no
recipiente de alimentos para escorrer
rápidamente e de forma segura  
os líquidos.

Prateleiras de drenagem de 
policarbonato Camwear® 
Levanta o conteúdo removendo dos 
líquidos para melhorar a qualidade  
e o frescura dos alimentos.

Produtos complementares

Alta resistência química.
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