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Espere mais de

um líder

A Justrite está comprometida em oferecer produtos que atendam a demanda
e a constantes mudanças da indústria. Nossa vasta linha foi desenvolvida
com detalhes diferenciados que ajudam na segurança e eficiência do
ambiente de trabalho, facilitando as atividades do dia a dia. Os produtos da
Justrite são concebidos, e amplamente testados, para atingir níveis elevados
de qualidade, confiança e, para atender as mais diversas normas industriais.
A durabilidade e confiança da linha de produtos da Justrite permite oferecer
uma garantia que pode chegar a 10 anos.

Mais Opções

Os sistemas de contenção
para segurança mais
confiáveis do mundo
Desde 1906, clientes solicitam à Justrite
soluções inovadoras para proteger
trabalhadores, reduzir riscos de incêndio e
aumentar produtividade.
A Justrite mantém-se comprometida em continuar
investindo em produtos de alta qualidade e
inovadores em sua contínua caminhada.

Códigos e Aprovações
de Normas
FM

FM testado globalmente e aprovado pelos EUA

UL/ULC Aprovados pela UL nos EUA e no Canadá
		
TÜV

Mais Informações

Visite www.justritemfg.com

ara conhecer toda a linha e
lançamentos de produtos de
segurança para contenção.

Garantia de 10-anos
Somente a Justrite oferece uma
garantia de até 10-anos em sua
linha de armários e containers.
Procure pela descrição abaixo.
Garantia de 10-anos

Certificado por Inspeção Técnica

			
N
Desenvolvido em Referência a Associação
		
Americana de Proteção contra Incêndio (NFPA)
O

Atende a Norma Americana OSHA

U

Atende Normas Internacionais contra Incêndio

EPA

Regul. pela Ag. de Proteção de Meio Ambiente

SPCC
		

Atende regras de controle de derramamento e
regras de planos de contigência

Informações Adicionais
Descrição para estoque

WHS = Localidade no Estoque
E = Europa
A = Ásia
Esta descrição está localizada ao
lado dos códigos dos produtos nas
tabelas deste catálogo.
As descrições de estoque são
flexíveis e sujeitas a mudanças.

Os produtos da Justrite estão
disponíveis em todo o mundo, por
uma ampla rede de distribuição.

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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Environmental Products
Containers de Segurança
for Spill Control

Containers de segurança de alto desempenho...
confiáveis e de fácil manuseio, para trabalhos difíceis!
Exclusiva alça
respiratória Tipo II
AccuFlow™ com
mecanismo de
abertura de sergurança, promove a
liberação de líquidos rapidamente,
fácil e com grande
controle

Alça arredondada para evitar corte
nas mãos

Tipo II
Tampa a prova de vazamento com ventilação
para prevenção de
explosão. Mecanismo de
autofechamento

Mangueira de
229mm, facilita o
despejo em pequenas aberturas

Tipo I

AccuFlow
Tipo II
é ergonomico,
com ampla
abertura
para fácil
envasamento
™

100% seguro e aprovado
contra gotejamento
Etiqueta de aviso em 3 idiomas
Alça dobrável para facilitar o transporte
e manuseio

Corpo em material 100% aço e alça em
aço galvanizado, com acabamento em
tinta resistente a solventes para uso em
ambientes agressivos
Containers com
ampla capacidade para óleos
aditivos de
motores

Bordas reforçando as laterais

Bordas superior e inferior para proteção
adicional contra quedas e batidas

Garantia exclusiva de 10 anos
Atende as normas OSHA e NFPA, Aprovado pela FM, UL e ULC, Certificado pela TÜV

Borda inferior de 13mm auxilia
na liberação de líquidos e evita
derramamento acidentais
quando o container estiver em
superfície irregular

Proteção antichamas em aço
inoxidável evita combustão por
faíscas e auxilia em um fluxo
de líquido mais rápido e em
maior proteção contra corrosão
e resistência química. 88mm
de profundidade para maior
segurança

Funil de Polipropileno para
containers Tipo I com opção de
2 posições para abastecimento
e armazenamento

Ampla área destinada para
identificar o conteúdo e
usuário, evitando uso inadequado e misturas indesejáveis

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Containers de Segurança
Para Inflamáveis

Containers Tipo I de fácil manuseio, são a melhor
opção para produtos inflamáveis.
Containers de segurança Tipo I em aço, contém uma única abertura
para envasamento e liberação de líquidos. A tampa a prova de
gotejamento, e com mecanismo de autofechamento, auxilia na
prevenção de vazamento. Containers com capacidade de até
1 litro possuem alça com gatilho de abertura, enquanto containers
maiores possuem alça flexível para maior facilidade de transporte
e manuseio. Desenho ergonômico com alça flexível auxilia o
despejo do conteúdo do container, balanceando o peso com a
flexibilidade da alça. Todos os modelos estão equipados com
um dispositivo antichamas em aço, ventilado, prevenindo refluxo
e entrada de chamas no recipiente. Mecanismo de liberação de
pressão, automaticamente ventila entre 0,2 e 0,35 bar prevenindo
a formação de pressão. Ampla área destinada para identificar
o conteúdo e usuário, evitando uso inadequado e misturas
indesejáveis.
Em aço e acabamento resistente a produtos químicos, dando maior
proteção para uso em ambiente agressivo. Atendem as normas
OSHA e NFPA, são certificados pela FM, UL/ULC e possuem uma
garantia exclusiva de 10 anos.
Para despejar em pequenas aberturas, o funil de polipropileno é de
fácil adaptação. Com design inovador, possibilita o envase sem a
remoção do funil.
Qualidade

O funil pode ser utilizado reto para
despejar e dobrado para envasamento
ou armazenamento!

GARANTIA

10 anos

Para auxiliar o despejo em pequenas aberturas, o
funil inovador de 2 posições, facilmente se adapta em
containers de 4 litros ou maiores. Abertura arredondada
proporciona grande proteção contra respingos e
derramamento. Material em polipropileno durável
suporta utilização em ambientes agressivos.
10001Z

7150100Z

7125100Z

10101Z

10301Z

7110100Z

7120100Z

7125200Z

7150200Z

Containers Tipo I e Funil para líquidos Inflamáveis - Garantia de 10-anos exceto Funil
Descição		
Dimensões
Approvações
Vermelho		 Amarelo		
Peso
Dia Ext x Alt
Regulamentações
Modelo
WHS
Modelo
WHS
(kg)
e Capacidade		
Containers Tipo I de menor capacidade
0.5 litros - contaner de segurança

117 x 172 mm

FM,UL/ULC,TÜV

10001Z

A,E

10011Z

A,E

1.0

1 litro - contaner de segurança

117 x 210 mm

FM,UL/ULC,TÜV

10101Z

A,E

10111Z

A,E

1.0

4 litros - contaner de segurança

184 x 292 mm

FM,UL/ULC

10301Z

E

—

—

2.0

4 litros - contaner de segurança

241 x 279 mm

FM,UL/ULC,TÜV

7110100Z

A,E

7110200Z

A,E

2.0

7.5 litros - contaner de segurança

241 x 349 mm

FM,UL/ULC,TÜV

7120100Z

A,E

7120200Z

A,E

2.0

9.5 litros - contaner de segurança

298 x 292 mm

FM,UL/ULC,TÜV

7125100Z

A,E

7125200Z

A,E

3.0

19 litros - contaner de segurança
298 x 429 mm
FM,UL/ULC,TÜV
Funil de Plipropileno
13 x 286 mm
FM
Reposição do Antichamas, aço niquelado, para 0.5 e 1 litro somente
—
Reposição do Antichamas, aço inoxidável, para 4 litros e maiores
—

7150100Z
11202Y
11093
11007

A,E
A,E
—
—

7150200Z
—
11093
11007

A,E
A,E
—
—

4.0
1.0
1.0
1.0		

Containers Tipo I de maior capacidade

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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Containers de Segurança Tipo II AccuFlow™ possuem
gatilho Safe-Squeeze® para despejo controlado e fácil!

Containers de Segurança
Para Inflamáveis

Containers Tipo II AccuFlow™ vão além de proteção e
conformidade às normas industriais de segurança. Liberam
rapidamente, e de forma precisa, líquidos inflamáveis. Alça
patenteada e inovadora com entrada de ar para auxiliar no despejo
de líquido, de forma suave e contínua, enquanto o gatilho de
segurança Safe-Squeeze oferece um maior controle durante a
operação. Uma mangueira de 229mm em metal flexível ajuda no
direcionamento do despejo em pequenas aberturas. Possui alavanca
ergonômica para a abertura da tampa de envase.

Qualidade

Características de segurança incluem um dispositivo antichamas de
longa durabilidade fabricado em aço inoxidável que dissipa calor
prevenindo refluxo, e uma tampa vedada com autofechamento e
ventilação, prevenindo rompimento ou explosão. Ampla etiqueta
de aviso destinada para identificar o conteúdo e usuário e
departamento. Todos os containers possuem capacidade extra para
mistura de aditivos de motores 2 tempos.
GARANTIA

10 anos
Tampa de autofecha- Alavanca ergonômica para fácil envase
mento a prova de
gotejamento ventila
Entrada de ar para fluxo Gatilho
automaticamente
contínuo do líquido
Safe-

Patente: US 6,772,918 B2

Squeeze™
para despejo
controlado

Mangueira
flexível de
229mm

Sistema
antichamas em
aço inoxidável
protege contra
fontes de combustão

Fácil Envasamento!

Alavanca ergonômica abre
amplamente a tampa de
autofechamento para fácil
envasamento. Sistema
antichamas em aço inoxidável
dissipa o calor e possibilita a
inserção aprofundada de um
bocal de envasamento.

7250130Z

7250230Z

7210120Z

7225130Z

7220120Z

Containers Tipo II AccuFlow™ para líquidos Inflamáveis - Garantia de 10-anos
				
Descrição			
Dimensões da Mangueira Dimensões Cont.
Aprovações		
Vermelho			
Amarelo		 Peso
Dia Ext x Comp
Dia Ext x Alt
Regulamentações
Modelo
WHS
Modelo
WHS
(kg)
e Capacidade			
4 litros - Containers com Mangueira

16 x 229 mm

241 x 267 mm

FM,UL/ULC,TÜV

7210120Z

A,E

7210220Z

A,E

3.0

7.5 litros - Containers com Mangueira 16 x 229 mm

241 x 337 mm

FM,UL/ULC,TÜV

7220120Z

A,E

7220220Z

A,E

4.0

9.5 litros - Containers com Mangueira 25 x 229 mm

298 x 305 mm

FM,UL/ULC,TÜV

7225130Z

A,E

7225230Z

A,E

4.0

19 litros - Containers com Mangueira 25 x 299 mm
298 x 445 mm
Reposição do Antichamas, aço inoxidável, para 4 litros e maiores
—		
* Containers DOT também disponíveis

FM,UL/ULC,TÜV
—		

7250130Z
11007

A,E
—

7250230Z
11007

A,E
—

5.0
1.0

						

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Containers de Segurança
Para Laboratórios

7150156

7150140

14545Z

Característica confiável para dispensar líquidos perigosos.

Containers de Segurança possuem todos os benefícios dos containers Tipo I da
Justrite, e adicionalmente características adicionais fazendo-os a melhor opção
para profissionais de laboratórios que necessitam dispensar líquidos perigosos
em tubos de ensaios, pequenos frascos e recipientes de vidro. Bicos para
envasamento possuem tampa com autofechamento e alívio de pressão, como
sistema antichamas em malha dupla. Torneiras de autofechamento possibilitam
fácil liberação do conteúdo. Containers equipados com torneiras 08540 oferecem
um fluxo mais controlado, enquanto o bico 08902 possibilita uma maior vazão.

7150250

Containers de aço para bancada em Polietileno possuem ótima proteção contra
corrosão e um dispositivo de carbono para controle de corrente alternada, que
possibilita um aterramento adequado. Todos os modelos são aprovados pela FM.
Containers em aço e Polietileno possuem uma base de 51mm eliminando a
necessidade de levantar o container durante o despejo.
Containers em aço com suporte de balanço possuem bico no topo. As medidas do
suporte são 351mm x 356mm.

Containers de Segurança para Laboratórios			
Descrição
e Capacidade
9.5 litros - Container de bancada com torneira 08540
9.5 litros - Container de bancada com torneira 08902
19 litros - Container de bancada com torneira 08540
19 litros - Container de bancada com torneira 08902
19 litros - Container com base e torneira 08540
19 litros - Container com base e torneira 08902
19 litros - Container de bancada com torneira 08540

Dimenções
Dia Ext x Alt
238 x 410 mm
238 x 410 mm
292 x 432 mm
292 x 432 mm
292 x 432 mm
292 x 432 mm
292 x 432 mm

Aprovações
Regulamentações
FM
FM
FM
FM
FM
FM,UL
FM

		
		
		
		
		
		
		

		Peso

Vermelho		 Amarelo
Modelo
WHS
Modelo
7225140
E
—
7225150Z
E
7225250
7150140
E,A
7150240
7150150Z
E,A
7150250
7150146
—
—		
7150156
E
—		
14545Z
E,A
—

		

WHS
—
E
E
E
—
—
—

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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(kg)
4.0
4.0
4.0
4.0
6.0
6.0
5.0

Containers de Segurança

Polietileno resistente a produtos químicos é
ideal para líquidos inflamáveis e corrosivos.

Para Laboratórios

Containers Tipo I não metálicos fabricados em
polietileno de alta densidade, possuem resistência a
produtos corrosivos e ácidos, assim como ao calor.
Containers de Polietileno com um dispositivo de aço
carbono, para resistir a perfuração e amassamento.
A tampa de autofechamento, mecanismo de alivio de
pressão e dispositivo antichamas de dupla densidade
previnem entrada de fontes de combustão, sem
restringir o fluxo de líquido para dentro ou fora do
container. Todos os containers são de aço inoxidável e
possuem o sistema antichamas para maior resistência
química. Aprovados pela FM.

Dispositivo de Aço
Carbono

Um dispositivo de carbono
patenteado e condutor de
corrente elétrica, encaixado
no corpo do container de
polipropileno, completa o
aterramento entre a base superior
e o dispositivo antichamas.
Quando utilizado com uma tira
de aterramento, o dispositivo
promove um aterramento que
previne a criação de arco estático
durante o envase ou despejo.

14561

14160Z

14065Z

Containers em Polietileno para líquidos inflamáveis, Tipo I
Descrição			
Dimenções
Material
Larg x Compr x Alt
e Capacidade
Aço Inox
117 x 194 x 241 mm
2 litros - Container de Segurança Oval
Aço Inox
117 x 194 x 324 mm
4 litros - Container de Segurança Oval
Aço Inox
273 x 362 mm
9.5 litros - Container de Segurança Redondo
Aço Inox
324 x 406 mm
19 litros - Container de Segurança Redondo
					

Aprovações				
Regulamentações
Modelo
WHS
FM		14065Z
A,E
FM		14160Z
A,E
FM,UL		 14261
A,E
FM,UL		 14561
A,E

Peso
(kg)
1.0
1.0
2.0
4.0

Segurança na contenção de líquidos com containers, práticos e
econômicos, para laboratórios.

12765
12161

Containers de autofechamento para líquidos corrosivos fabricados em
polietileno translucido e de alta densidade, são especialmente desenvolvidos
para resistir a ácidos e soda caustica. Com tamanhos entre 7.5l e 19l,
possuem alça fixa que permite a tampa permanecer aberta para melhor
abertura. Tampa com um sistema de molas para fechamento selado. O bico
sem o sistema antichamas possibilita o despejo rápido de líquidos corrosivos
não inflamáveis. Os containers ovais possuem alça com gatilho para despejo
de líquidos com uma só mão e adicionalmente reduzem o espaço necessário
para armazenamento.

Containers de autofechamento para líquidos corrosivos não inflamáveis
Descrição
e Capacidade
4
7.5
9.5
19

litros
litros
litros
litros

-

Container
Container
Container
Container

Dimensões
Dia Ext x Alt
Oval em Polietileno com aço inox
com ampla abertura em Pliietileno com aço inox
com ampla abertura em Pliietileno com aço inox
com ampla abertura em Pliietileno com aço inox

117 x 194 x 324 mm
305 x 375 mm
273 x 387 mm
305 x 508 mm

Dimensões			
Dia do Bico
Modelo
WHS
37
92
37
92

mm
mm
mm
mm

12161
12762
12260
12765

E
E
E
E

Peso
(kg)
1.0
3.0
3.0
4.0

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Containers de Segurança
Para Laboratórios

Sistema de desconexão rápida e filtros coalescentes de
carvão ativado:
•O
 ferece uma solução amigável ao meio ambiente
para recolhimento de resíduos
• Mantém o laboratório e pessoal seguro de resíduos
perigosos e vapor
Recolhimento de solventes sem utilização das mãos
Solvente flui livremente de seu processo para o recipiente através
de uma tubulação, tornando-o adequado para qualquer bomba de
alimentação ou fluxo por gravidade, métodos de resíduos HPLC.
Possui alimentação dupla para eliminar a pressão reversa na linha de
escoamento do fluxo do líquido e fornece gerenciamento controlado
de vapor.
Durabilidade e segurança
Container em polietileno translúcido permite a rápida inspeção
visual do nível de líquido. O bico de despejo feito em aço inoxidável
com sistema antichamas dissipa calor de forma confiável e evita
refluxo de combustão. Os containers automaticamente ventilam
por aberturas com pressão de 0.2 a 0.35 bar. Possuem controle de
odores por possuírem um filtro de carvão ativado.
Containers em três tamanhos padrões e tamanhos personalizados
Containers em formato arredondado disponíveis nos tamanhos
entre 7.5l e 19 litros e com ampla abertura de 92 milímetros. Tampa
pode ser bloqueada na posição aberta para controlar o despejo
na eliminação de líquidos. Os containers ovais de 4 litros são de
fácil armazenamento e possuem uma alça com gatilho facilitando o
despejo do líquido com uma só mão e um bico de 36mm.

Ideal para aplicações HPLC:
• Proteção contra fogo e vapores
• Evita derramamentos acidentais
• Grande segurança e conveniência

Utilização maximizada
Kits HPLC possibilitam 6 linhas de fluxo para envase em um único
container.
Bacia Opcional
Bacia de Polietileno captura respingos mantendo a área de trabalho
limpa.

Containers com desconexão rápida pré-fabricados

Capacidade
(Litros)		
		 4 litros - Cont. Oval
		7.5 litros - Cont. Redondo
		7.5 litros - Cont. Redondo
		7.5 litros - Cont. Redondo
		 19 litros - Cont. Redondo
		 19 litros - Cont. Redondo
		 19 litros - Cont. Redondo

( * ) Tubo não fornecido com containers.

Dimensão
Dia Ext x Alt
197 x 133 x 324 mm
305 x 375 mm
305 x 375 mm
305 x 375 mm
305 x 508 mm
305 x 508 mm
305 x 508 mm

Encaixe Nr.1 para Líquidos
Encaixe Nr. 2 para liberação de vapor
Material
O-Ring Dia Int Tubo*
Material
O-Ring Dia Int Tubo*
Polipropileno
EPDM
10 mm		Polipropileno
EPDM
10 mm
Aço Inox
PTFE
10 mm		 Aço Inox
PTFE
10 mm
Aço Inox
PTFE
10 mm		 Polipropileno
EPDM
10 mm
Polipropileno
EPDM
10 mm		 Polipropileno
EPDM
10 mm
Aço Inox
PTFE
10 mm		 Aço Inox
PTFE
10 mm
Aço Inox
PTFE
10 mm		 Polipropileno
EPDM
10 mm
Polipropileno
EPDM
10 mm		 Polipropileno
EPDM
10 mm

Filtros Coalescentes de Carvão Ativado
Modelo

WHS
A,E
28162**
				

Descrição
Combo de filtro coalescente de carvão
ativado com encaixe em aço inox

Anexo/Utilizar com
Desconecta cont. com
ecaixe em aço inxo

A,E
28161**
				

Combo de filtro coalescente de carvão
ativado com encaixe em Polipropi

Desconecta cont. com
encaixe em Polipropi

Kit HPLC em aço inoxidável
Modelo

WHS
E
28168**
				

Descrição
Kit HPLC com
encaixe em aço inox

Anexo/Utilizar com
Cont. Séries TF, BY personalizados
com encaixe em aço inox

* Tubo não fornecido com containers.
** Para encaixe em containers nos modelos redondos, Série TF, Série PP, ou personalizado “Quick-Disconnect”.
Não deve ser utilizado em containers de 4 litros ovais..
NOTA: Quando utilizando filtros de carbono HPLC nos containers aprovados FM: Os containers de segurança da Justrite não
foram aprovados ou testados montados com filtros HPLC, pela FM. Entretanto, os containers atendem as normas US OSHA 1910
e requerimento NFPA Code 30, ambos com e sem os filtros HPLC. Não transporte containers de segurança enquanto o filtro de
carbono estiver montado.

Bacia Adicional
Modelo
84003

WHS
A,E

Descrição		
Bacia de 19L

Modelo
Nr
12160
TF12752
BY12752
PP12752
TF12755
BY12755
PP12755

Peso
Kg
1.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0

Filtros de Carbono - Reposição
Modelo

WHS
E
28157
			

Description
Filtro de carbono Colormetrico
Pacote com 3

Anexo/Utilizar com
28162 ou 28161
Filtro de carb. coalescente

Kit HPLC (PTFE)
Modelo

WHS

Descrição
Anexo/Utilizar com
Container com
TF,BY series and Customised
encaixe em aço inox
containers with Stainless Steel Fittings
Container com
BY,PP series and Customised Containers
28178
E,A
			
encaixe em Polipropileno
containers with Polypropylene fittings
Container com conector
28179
E,A
			
“Stacker” em inox
28177 or 28178
28188
—
2 mm Dia Ext (0.79 mm Dia Int) Encaixes de tubos com pressão
			
com ponteiras (Pacote com seis)
28189
—
3 mm OD (2 mm ID) Encaixes de tubos com pressão
			
com ponteiras (Pacote com seis)
Politetrafluoroetileno (PTFE) é um fluoropolímero sintético
28177
E,A
			

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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Filtros Coalescentes de Carvão Ativado:
Reduz odores com filtros que capturam 99% de particulas líquidas
liberadas em forma de vapor. O filtro de ventilação encaixa
convenientemente na linha de entrada. O cartucho de carvão
ativado (parte superior) altera sua coloração de rouxo para preto
indicando que o mesmo deve ser trocado. O filtro coalescente
(parte inferior) deve ser trocado após 3 a 4 ciclos do filtro de
carbono. Os filtros são fabricados para utilização em todos
containers TF, PP e containers customizados de desconexão
rápida, de 7,5l e 19l. Atendem normas EPA 40 CFR 264.173.

Containers de Segurança
Para Laboratórios
Sistema desenvolvido
pela Justrite para
facilmente conectar
e desconectar linhas
de fluxo. Este sistema
facilita a desconexão
fácil, sem respingos
ou liberação de vapor.
Quando desconectado,
o container é
automaticamente
selado previnindo
derramamento. A alça
facilita o transporte e
despejo do conteúdo.

Kit HPLC de travamento dobrável em aço inoxidável:
Facilmente recolhe solventes de até 4 linhas de fluxo em uma única
entrada, em processo HPLC. Os Kits possuem diametro externo
para mangueiras de 2mm e 3mm. Tamanho aproximado de 89mm e
fabricado em aço inoxidável. Quatro entradas acomodam roscas de
1/4-28 fornecidas no kit. Acessórios PEEK ™ incluem quatro entradas
cada: 2 mm e 3 mm de diametro externo com ponteiras PCTFE para o
encaixe com pressão de linha de resíduos. Quatro tampas de encaixe
são fornecidas para tampar as portas não utilizadas. Quatro dispositivos
podem ser utilizados simultaneamente em um container, enquanto uma
porta estiver inutilizada. Containers de Segurança com dispositivo de
fechamento atendem as normas OSHA e NFPA código 30.
Containers para HPLC em Polietileno (PTFE) com kit de
travamento dobrável:
Recolhe líquidos de até 6 linhas de fluxo (por dispositivo),
em processo HPLC.

Kit de travamento dobrável
auxilia no recolhimento de
diversos equipamentos HPLC.

28178 Poly Manifold com
desconector Poly

Filtro Coalescente de Carvão Ativado

84003 com TF12755
Mecanismo de rápida
desconexão com valvulas de
acoplamento e desconxão
previne liberação de vapor ou
vazamento de solventes

Acessórios em aço inoxidável oferecem anéis PTFE em
containers padrão. Também disponível com anéis de
vedação Viton ou EPDM em containers customizados.
Alça para fácil transporte
mantém a tampa aberta para
despejar o conteúdo.

Translucido,
permite checar o
nível de líquido
facilmente.

Acessório em
Polipropileno com anel
de vedação EPDM.
Bocal grande permite despejar conteúdo
facilmente em containers maiores para
dispensar apropriadamente resíduos
perigosos. Possui dispositivo antichamas
em aço inoxidável.

Para multiplas estações HPLC, containers customizados estão
disponíveis com até seis conexões.
Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Uma boa solução para a contenção
de descartes de líquidos inflamáveis e
corrosivos..

Containers de Resíduos
para solventes inflamáveis

Os containers para descarte de líquidos são fabricados
em polietileno de alta densidade para maior resitência
química e proteção a vazamentos. Bocas grande e de com
ótimo posicionamento facilita o envasamento e despejo
do conteúdo. A posição fixa da alça permite a tampa
permanecer aberta no momento de despejar o conteúdo.
Quando fechada, a tampa automaticamente ventila. Um
sistema antichamas previne ignição externa. O produto
em aço galvanizado é uma escolha econômica e em
aço inoxidável oferece proteção superior a substâncias
corrosivas.
O modelo 14265 possui uma valvula de envasamento,
avisando quando o container está quase cheio.

12754

14265

14762Z

Containers de resíduos líquidos
Descrição
e Capacidade
7.5 litros - Container vermelho em Polietileno com aço inox
		 com medidor de envase 08530 embutido
7.5 litros - Container vermelho em Polietileno com aço inox
7.5 litros - Container branco em Polietileno com aço inox
19 litros - Container vermelho em Polietileno com aço inox
19 litros - Container branco em Polietileno com aço inox
Peça de reposição antichamas, aço inox

Dimensões
Dia Ext x Alt
305 x 375 mm
305 x 375 mm
305 x 375 mm
305 x 508 mm
305 x 508 mm
–

Aprovações			 Peso
Regulamentações
Modelo
WHS
(kg)
–
FM
FM
FM
FM
–

14265
14762Z
12751
14765Z
12754
11406

—
A,E
A
A,E
A,E
—

3.0
3.0
3.0
5.0
5.0
1.0

A bandeja de bancada para laboratório contém o
gotejamento ou vazamento, e mantém bancada limpa e
sem contaminação. A bandeija em Polietileno possui cantos
arredondados e uma base estriada, para o container não
ficar exposto ao líquido.

Bandeja de bancada
			
Dimensões Nominal			
Descrição
Comp x Prof
Modelo
WHS
Bandeja de bancada
791 x 470 mm
29965
—

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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Peso
(kg)
2.0

Descarte panos com óleo e proteja seu
estabelecimento contra incendios, por:

Containers de Resíduos
para solventes inflamáveis

• combustao espontânea
• faíscas
• uso descuidado de material inflamável

Qualidade

Containers para descarte de resíduos, compatíveis com a norma
norte-americana OSHA. Panos e tecidos embebidos com solventes,
thinner, óleos, adesivos combustíveis e outros líquidos inflamáveis,
representam um grave risco de incêndio quando descartados
incorretamente. Tampa desenvolvida com abertura de no máximo 60
graus que permanece fechada quando não estiver em uso, isolando
o conteúdo de fontes de fogo e eliminando o oxigênio para que risco
de incêndio seja praticamente eliminado. Design arredondado e
base elevada, possibilitam a circulação de ar em torno do container,
dispensando o calor e reduzindo o acúmulo de umidade e ferrugem.
Em aço durável e pintura resistente a produtos químicos.
Containers SoundGard™ podem incluir um acabamento
almofadado na parte interna da tampa para reduzir
significativamente o som de fechamento sendo assim ideal para
laboratóreos ou qualquer outro ambiente siliencioso.

GARANTIA

10 anos

Tampa concebida
para abertura com
ângulo máximo de
60º, como exigido
pela certificação UL.
09104

09410

09200
09100

09300

09700

09300

Containers para resíduos Oleosos Descrição                                                      Dimenções
e Capacidade                                                  Dia x Alt
8 litros - Container de bancada
20 litros - Contaier acionado por pedal
34 litros - Container acionado por pedal
52 litros - Container acionado por pedal
80 litros - Container acionado por pedal

244 x 232 mm
302 x 403 mm
354 x 464 mm
408 x 514 mm
467 x 595 mm

Approvações
Regulamentações

Vermelho
Modelo

WHS

Amarelo
Modelo

WHS

Peso
(kg)

FM
FM,UL,TÜV
FM,UL,TÜV
FM,UL,TÜV
FM,UL,TÜV

09200
09100
09300
09500
09700

A,E
A,E
A,E
A,E
A,E

09200Y
09101
09301
09501
09701

—
E
A,E
A,E
E

3.0
5.0
5.0
7.0
10.0

—
A,E
A,E

3.0
5.0
5.0

					
SoundGard™
1.7 litros - Container de bancada
20 litros - Container acionado por pedal
34 litros - Container acionado por pedal

117 x 165 mm
302 x 403 mm
354 x 464 mm

09500

09100

10-anos de Garantia

FM
FM,UL,TÜV
FM,UL,TÜV

Vermelho
09410
09108
09308

Prata
A,E
A,E
A,E

—
09104
09304

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Características especiais tornam
este um produto diferenciado dos
existentes no mercado!

Containers de descarte
para cigarros

Maior área de ciruculação dissipa mais calor
Uma abertura de 38 mm facilita a utilização
e limpeza, enquanto a borda mantém a parte
interna seca quando exposto a chuva
Área para apagar cigarros
Produto desenhado para facil identificação
do local onde dispensar a ponta de cigarro
Tubulação larga que evita o entupimento
Fabricado em Polietileno que demanda
baixa manutenção. Possui aditivos em sua
formulação que auxiliam na prevençao contra
fogo, proteje contra ferrugem, trincas, quebra
ou alteração de sua cor original
Design inovador Cease Fire® limita a
circulação de oxigênio para rapidamente
apagar cigarros, reduzindo com isto o
risco do “efeito chaminé” de equipamentos
similares no mercado.
Concebido em cinco cores diferentes

Cinza 26800

Diametro de 419mm traz maior estabilidade

Ideal para ambientes externos
dedicados a fumantes.

Possui ponto dedicado para fixação do
equipamento, previnindo de furto ou queda
por ventos fortes

Testado contra fogo e aprovado
pelo FM Global

Revestido em aço

Possui saco de resíduo opcional
em alumínio e com tiras para
fechamento rápidio e fácil!

26800G
26800T

Quando os sacos de resíduos
da Justire são utilizados nos
dispesadores de cigarros Elite™
ou no Smoker’s Cease Fire®
modelo original, o sistema tornase aprovado pela FM.

Cor Bege
26800B

Patente: US 6,626,322 B1

26800D
26800
26800B

Dispensador de Cigarros Cease Fire

®

Descrição do
Produto
Dispensador
®
Cease Fire

Dimensões
Alt x Dia Capacidade
978 x 419 mm

15 litros

Cinza
Modelo

Bege
Modelo

Preto
Modelo

Terra Cotta
Modelo

Verde
Modelo

26800

26800B

26800D

26800T

26800G

Sacos de resíduos - Pacote com 10 unidades. Encaixam nos baldes de 298 mm de largura x 254 mm de altura 		
Pacote Master de Sacos de resíduos - Pacote com 25 unidade				

Aprovações Modelo
Regulamentações

FM		 A,E
FM*

		

*Quando utilizado com dipensadores de cigarros Justrite® Smoker’s Cease Fire® estilos originais ou Elite™

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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WHS

Peso
(kg)
5

26827

A,E

1

26830

A,E

16

Dispensadores de cigarro com um estilo
conteporâneo!

Containers de Descarte

SMOKERS CEASE-FIRE

®

para cigarros

TM

®

Dispensador Elite Smoker’s Cease Fire
reduz o risco de incêndio e acaba com a sujeira
de pontas de cigarro no chão. Fabricado em Polietileno antiferrugem,
possui como característica uma abertura larga em aço inox, que
motiva o descarte de cigarros. Possui um balde de aço interno para
fácil limpeza. A embalagem cartonada e compacta reduz custo com
transporte. Possui kit de cabo para fixação previnindo de furto ou
ventos fortes.
™

TM

268501
268503

268502

Testado contra fogo e aprovado
pelo FM Global

Código 268503 Eco Preto é a
escolha VERDE — fabricado
de 75% material reciclado
Simplesmente retire e puxe
a tira apra amarrar o saco
de descarte!

Kit de proteção opcional com
cabo de aço e cadeado.

Dispensadores Elite™ Smoker’s Cease Fire®		
Dimensões
Aprovações
Capacidade
Modelo
WHS
Peso
			
Cor
Alt x Dia
Regulamentações		
		(kg)
Descrição

Cinza
965 x 305 mm
FM
15 ltros
Dispensadores Elite™
Dispensadores Elite™
Bronze
965 x 305 mm
FM
15 ltros
™
Dispensadores Elite
Preto
965 x 305 mm
FM
15 ltros
Kit de Cabo					
Cadeado de Latão					
Saco de resíduos - Pacote com 10
FM*
Encaixam nos baldes de 298 mm de largura x 254 mm de altura 			
Pacote Master de Sacos de resíduos - Pacote com 25 unidade			
Balde para reposição					

268501
268502
268503
268505
268506

A,E
A,E
A,E
A,E
A,E

5
5
5
1
1

26827
26830
26802

A,E
A,E
A,E

1
16
2

*Quando utilizado com dipensadores de cigarros Justrite® Smoker’s Cease Fire® estilos originais ou Elite™

para descarte geral

Uma ótima alternativa para descarte de papél e outros
produtos similares.
Lixeira Grey Cease-Fire
Descrição
e Capacidade*

26655G

®

Abertura
Dia

Dimensões
Dia Ext x Alt

45 litros - lixeira com tampa de alumínio
133 mm
384 x 533 mm
200 litros - lixeira com tampa de alumínio
200 mm
610 x 902 mm
Tampa para lixeira de 45 litros
133 mm
384 x 533 mm
Tampa para lixeira de 200 litros
200 mm
610 x 902 mm
* Lixeiras são recomendadas para utilização somente de ¾ da capacidade total

Aprovações			Peso
Regulamentações
Modelo
WHS
(kg)
FM,UL
FM
FM,UL
FM

26612G
26655G
26512
26555

—
—
A,E
A,E

5.0
16.0
.7
2.0

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Produtos para Utilidades Gerais

Qualidade

Nova “bomba inteligente” dispensa maior
quantidade de líquido levando menos tempo
para recargas.
Dispense líquidos inflamáveis ou solventes
com segurança, sem desperdício ou
contaminação.

GARANTIA

10 anos

Containers dispensadores facilmente umidecem
panos de limpeza de forma rápida e fácil. O novo
mecanismo de “bomba inteligente” torna esta
atividade muito mais simples. Fabricada no material
®
Ryton resistente a produtos químicos, a bomba
inteligente foi desenvolvida para deixar menos líquido
no recipiente antes do próximo reabastecimento,
aproveitando ao máximo o conteúdo, e evitando
desperdícios. Simplesmente pressione a bomba para
baixo, a qual suga o conteúdo e enxe a bandeja
superior, drenando posteriormente o líquido não
utilizado de volta para o reservatório. A bandeja
perfurada serve como um dispositivo antichamas e
possui cantos arredondados para evitar derramamento.

10308

10218

14018
10118

Containers Dispensadores –

Garantia de 10-anos

Descrição
Prato
Bomba
Prato
Dimensões
Aprovações
Vermelho		
e Capacidade
Material
Material
Dia
Dia Ext x Alt Regulamentações Modelo
WHS
®
0.5 litros - Containers
aço
latão & Ryton
70 mm
125 x 133 mm
FM,TÜV
10008
A,E
®
1 litros - Containers em aço
aço
latão & Ryton
128 mm
185 x 143 mm
FM,TÜV
10108
A,E
®
2 litros - Containers em aço
aço
latão & Ryton
128 mm
185 x 187 mm
FM,TÜV
10208
A,E
®
4 litros - Containers em aço
aço
latão & Ryton
128 mm
185 x 267 mm
FM,TÜV
10308
A,E
1 litros - Containers em Polietileno latão
latão & Ryton®
128 mm
141 x 210 mm
FM,TÜV
14018
A,E
Ryton® é uma marca registrada da empresa Chevron Phillips Chemical Company.

Os containers de Polietileno permitem facilmente despejar seu conteúdo
na superfície de trabalho, utilizando uma só mão. Possuem válvulas de
latão a prova de gotejamento e de autofechamento, auxiliando no controle
de fluxo e respingos. Estas são aprovadas pelo orgão certificador FM e
recomendadas para produtos inflamáveis. Os containers são robustos e
firmes.

Amarelo		
Modelo
WHS
10018
E
10118
E
10218
E
10318
E
–
E

Peso
(kg)
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0

14012

Os recipientes flexíveis são fabricados em Polietileno e aço inoxidável.
Com uma válvula esfera, permite controlar o fluxo de líquido a ser despejado
em pequenas áreas ou possibilitam um jato spray, quando necessário.
Simplesmente aperte o recipiente para liberar o líquido. Ideal para utilização
em áreas de difícil acesso.

14009

14004

14002

14010

Containers de Polietileno e Recipientes Flexíveis
Descrição
e Capacidade

Dimensões
Dia Ext x Alt

Bico
Dia Int

0.12 litros - Container em Polietileno, translúcido
0.24 litros - Container em Polietileno, vermelho
0.24 litros - Container em Polietileno, translúcido
1 litro - Container em Polietileno, vermelho
1 litro - Container em Polietileno, translúcido
0.5 litros - Recipiente com tudo dispensador flexível, translúcido
1 litro - Recipiente com tubo dispensador flexível, translúcido

57 x 140 mm
79 x 140 mm
79 x 140 mm
102 x 267 mm
102 x 267 mm
76 x 191 mm
89 x 232 mm

6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
–
–

Aprovações			
Regulamentações
Modelo
WHS
–
FM
FM
FM
FM
–
–

14002
14004
14005
14010
14012
14009
14011

A,E
A,E
—
A,E
—
A,E
A,E

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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Peso
(kg)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Soluções portáteis para limpeza em geral.

Produtos para Utilidades Gerais

Os tanques portáteis auxiliam na limpeza de produtos e
peças que exigem um trabalho rápido e limpo. São facilmente
remanejáveis para auxliar nas constantes mudanças de layout
de produção. Possuem uma tampa de segurança que se
mantém aberta quando em utilização, e equipada com um
sistema para fechamento automático em caso de fogo. Um
dispositivo se derrete ao alcançar a temperatura de 74ºC
acionando o mecanismo. Os tanques de limpeza possuem
excelente resistência química, o que permite a utilização de
líquidos agressivos, corrosivos, comumente encontrados
em laboratórios ou ambientes industriais. As bandejas de
lavagem são de fácil limpeza.

para líquidos perigosos

Containers de bancada possibilitam a lavagem de pequenos
objetos em solventes. Carregue os objetos na
bandeja perfurada, pressione para baixo e agite.
Solte para retornoar à posição de drenagem.
A bandeja também funciona como um sistema
antichamas. A tampa articulada auxilia na redução
de liberação de vampores.

27612

27616

O tanque de chão
possui uma tampa de
fechamento automático operada
por pedal, a qual pode ser
aberta e fechada sem utilização
das mãos. Possui um sistema
pneumático, promovendo um
fechamento suave da tampa.
O dreno com plugue de 1.9 cm
(¾") possibilita a remoção do
solvente.

27602

10578

Qualidade

10291

10375
with
11171

GARANTIA

10 anos

Tanque 27220 com reservatório 27005

Tanques de submerção
Descrição
e Capacidade
4 litros - Tanque de submerção em aço
8 litros - Tanque de submerção em aço
19 litros - Tanque de submerção em aço
19 litros - Tanque de submerção com HDPE
30 litros - Tanque de submerção em aço

Dimensões
Dia Ext x Alt
238 x 140 mm
238 x 254 mm
349 x 330 mm
349 x 330 mm
397 x 362 mm

Containers de bancada –
Descrição
Bandeja
e Capacidade
Diametro
1 litros - Container de bancada
108 mm
2 litros - Container de bancada
191 mm
4 litros - Container de bancada
191 mm
8 litros - Container de bancada
248 mm
Reservatório para 10375Z, 10385, 10575Z, 10578

Aprovações
Regulamentações
FM,UL,TÜV
FM,UL,TÜV
FM,UL,TÜV
FM,TÜV
FM,UL,TÜV

Tanque Vermelho		
Modelo
WHS
27601
A,E
27602
A,E
27605
A,E
27615
—
27608
A,E

Tanque Amarelo		
Modelo
WHS
27611
—
27612
E
27606
E
27616
—
27618
E

Peso
(kg)
2.0
3.0
5.0
5.0
6.0

Garantia de 10-anos

Dimensões		Aprovações
Dia Ext x Alt		Regulamentações
124 x 140 mm		
FM,TÜV
238 x 83 mm		
FM,TÜV
238 x 114 mm		
FM,TÜV
292 x 149 mm		
FM,TÜV
175 x 22 mm		
—

Vermelho		
Modelo
WHS
10175
A,E
10295
A,E
10375
A,E
10575
E
11171
E

Amarelo		
Modelo
WHS
10171
E
10291
E
10385
E
10578
E
—
—

Peso
(kg)
1.0
2.0
2.0
4.0
.2

Tanques de chão
Descrição
e Capacidade
83 litros - Tanque de submerção para chão

Dimensões		
Larg x Prof x Alt
Altura Total
895 x 406 x 305 mm

Aprovações
Regulamentações

845 mm

FM

Vermelho		Amarelo		 Peso
Modelo
WHS
Modelo
WHS
(kg)
27220

E

27221

—

35

Acessórios
Description

Dimensões: Comp x Larg x Prof

Reservatórios dos tanques 26702Z, 27612
Reservatórios dos tanques 27220, 27221
Telas para sedimentação para os tanques 27220, 27221

181 (dia) x 76 (h) mm
711 x 330 x 102 mm
584 x 349 x 19 mm

Modelo

WHS

27901Z
27005
27006

E
E
E

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Dispositivos para Tambores
Dispositivos especiais para tambores com tecnologia
inovadora para encher ou esvasiar recipientes!
Previne respingos de produtos inflamáveis
durante o envasamento de tambores,
com solventes, thinners, óleos, our outros
produtos inflamáveis em geral.
• Funil de ampla abertura com tampa articulada
• Dispositivo antichamas previne incêndio
• Fabricado em aço galvanizado e acabamento
em epoxy
• Tampa com sistema de fechamento
automático em caso de incêndio

Tampa articulada auxilia na
contenção de vapores.
Dispositivo derrete a 74ºC
e tampa fecha automaticamente
apagando o fogo.
Alta resistência, fabricado em
aço galvanizado com 1mm de
expessura.
Abertura de 273mm de
diâmetro facilitando envasamento.
Gancho de encaixe da tampa
que possibilita o fechamento com
cadeado.
Capacidade de 9,8 litros facilitando
a rápida transferencia de líquidos.
Encaixa em bocal padrão de
51 mm, de tambores de 110 ou
200 litros de capacidade.
Excelente resistência química com
acabamento em pintura Epoxy.
Certificado FM.

Os funis de segurança para tambores mantém o ambiente de trabalho
limpo, seguro e em conformidade com normas de saúde, segurança
e meio ambiente. Atendem as normas US EPA e OSHA, e possuem
certificação FM. Possuem ampla abertura que facilita o envasamento
de tambores em tamanhos padrões de 110 e 200 litos, com bocais
pequenos de 51 mm. Fabricados em aço galvanizado com 1mm de
expessura e pintura em Epoxy, são extremamente duráveis e com
alta resistência química. Possuem uma tampa articulada que permite
o fechamento com um cadeado (não incluso) para previnir acesso de
pessoas não autorizadas. Para utilização com produtos inflamáveis, este
produto possui um sistema antichamas que absorve e dissipa calor,
previnindo qualquer fonte externa de ignição (como faíscas, estática
elétrica e cigarros) atingir o conteúdo do recipiente. A tampa possui um
dispositivo que derrete a 74ºC, e se fecha apagando o fogo em caso de
incêndio.

08205

08207

08227

Funis de Segurança para Tambores
		
Descrição		

Tamanho do Funil
Dia x Alt

Abertura
Dia

Aprovações
Vermelho		
Regulamentações Modelo
WHS

Amarelo		
Modelo
WHS

Funil com tampa de autofechamento e sistema
antichamas de 152 mm. Para inflamáveis.		

273 x 254 mm

273 mm

FM,TÜV

08207

A,E

08227

E

5.0

Funil com tampa de autofechamento e sistema
antichamas de 813 mm. Para inflamáveis.		

273 x 254 mm

273 mm

FM,TÜV

08205

A,E

08206

E

13.0

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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Peso
(kg)

Tampa especial para tambores abertos.

Segurança para Tambores

Tampa com autofechamento para tambores possibilita o
fechamento de tambores de aço de 200 litros, tornando-os
recipientes seguros para descarte de produtos inflamáveis. Encaixe
o arco da tampa na abertura do tambor, e facilmente com uma
chave de fenda, aperte o parafuso de pressão. Pode ser removido
a qualquer momento para descarte do conteúdo, caso desejado.
Fabricada em aço e com acabamento resitente a produtos químicos.
Encaixam perfeitamente em tambores com diâmetros entre 565 mm
e 578 mm. Possui um fusível que derrete a 74ºC e automaticamente
bate a tampa para fechar o tambor em caso de incêndio. Certificado
FM e TÜV.

acessórios

Tampa de tambores VaporTrap™ possibilita converter um tambor
de aço de 200 litros em um recipiente seguro para descarte.
Tampa selada e com fácil acesso, possui uma abertura de 121 mm
para descarte de pequenos volumes sem ter que abrir a tampa
como um todo. Com um mecanismo de mola, a tampa se fecha
automaticamente após a utilização, aumentando a contenção
de vapores. Com acionamento manual para abertura, possui
adicionalmente um sistema de travamento, podendo ser travada com
um cadeado. Redução de compostos orgânicos voláteis auxiliam
atender requisitos da agência de proteção ao meio ambiente, EPA.
Certificado FM.

26754

26754
26750

Tampas de Tambores
Descrição
e Capacidade

Aprovações
Regulamentações

Vermelho		 Amarelo		Peso
Modelo
WHS
Modelo
WHS
(kg)

Tampa de tambores de 200 litros com autofechamento

FM,TÜV

26750

A,E

26751

—

7.0

Tampa VaporTrap™ para vapor

FM,EPA

26754

A,E

—

—

7.0

Dispense com segurança resíduos em tambores sem
correr risco de contaminação.
Travas de tambores em um sistema inovador, possibilitam o
fechamento das aberturas com um cadeados de segurança,
aumentando o controle de acesso ao conteúdo do tambor. Auxiliam
na segurança, reduzindo furtos, sabotagem, e manuseio não
autorizado. São fabricados em material resistente a corrosão e a
instalação é fácil e rapida.
08510

08511

Travas de Tambores
Descrição			Peso
e Capacidade
Modelo
WHS
(kg)
Kit de fechamento para bocas de 2" & ¾" com 2 cadeados

08510

A,E

1.0

Kit de fechamento para bocas de 2" com 2 cadeados

08511

A,E

1.0

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Acessórios para Tambores
para produtos corrosivos
MÉTODO DE FLUXO GRAVITACIONAL

Válvulas de alívio para liberação de pressão
em tambores.

Ventilação de segurança

Cabo de aterramento

As válvulas de alívio da Justrite liberam automaticamente a
pressão interna do tambor entre pressão de 3 psi (30kPa) mas
inferior a 8 psi (55kPa). Dependendo do modelo, a válvula de pressão
é automática (em válvulas de instalação horizontal) ou manual (em
válvulas de instalação vertical). São fabricadas para liberar um litro
de água por um um bico de tubulação de 9.5mm em menos que 6
segundos. Podem ser fechadas para previnir a liberação de vapores
inflamáveis. Todas as válvulas possuem um sistema antichamas e
são certificadas FM.

Cabo de ligação

Torneira de
segurança

Extenção da torneira

08006

08101

08300

Válvulas de segurança para alívio de pressão em tambores
		
		

Descrição

Válvula em latão para aplicações com petróleo		
Válvula horizontal em latão para aplicações com petróleo
Válvula vertical não metálica, antichamas em aço niquelado,
para aplicações com petróleo			
Válvula vertical não metálica, antichamas em aço inoxidável,
para solventes clorados			

Vácuo
Alívio

NPS/
NPT

Aprovações			
Regulamentações
Modelo
WHS

Peso
(kg)

Auto
Manual

51 mm
51 mm

FM
FM

08101*
08300

A,E
A,E

1.0
1.0

Auto

51 mm

FM

08005*

E

1.0

Auto

51 mm

FM

08006*

E

1.0

* Precisão ser instalados na posição vertical.

Reduza eletricidade estática previnindo incêndios.

08497

08499

Cabos Antiestáticos

Cabos antiestáticos previnem faíscas geradas por eletricidade
estática no fluxo de líquidos inflamáveis. Conexão de tambores
durante a transferência de líquidos a um sistema de aterramento,
são requerimentos de autoridades govenamentais e locais.
Os cabos possuem tamanhos padrões de 1 metro e 3 metros;
para distâncias maiores, utilize mais que um cabo com terminais
de 6mm.

				Peso
Descrição
Conectores
Modelo
WHS
(kg)
Cabo isolado, 3 metros enrolado
Cabo flexível, 1 metro

Jacaré x terminal de 6 mm
Dois jacarés

08497
08499

A,E
A,E

1.0
1.0

Torneiras para tambores horizontais.

Torneiras de autofechamento com sistema interno antichamas, previnem o risco de
incendio dentro de tambores. São fabricadas em latão e seladas com polytetrafluoroethylene
(PTFE) previnindo vazamento. Os modelos são ajustáveis e reoqueiam apertadas ao tambor
atá a posição desejada. Para liberação de líquidos viscosos não corrosivos e inflamáveis,
como adesivos, tintas ou óleos, utilize a a vávula para líquidos viscosos, de 51 mm, modelo
08552. Certificada FM.
08552

Torneira de segurança para Tambores

08902

			

		
Aprovações			Peso
Descrição
NPT
Regulamentações
Modelo
WHS
(kg)
Torneira de latão, rigida
Torneira de latão, ajustável
Torneira de latão, com controle de fluxo
Válvula gaveta em latão, para líquidos viscosos
Torneira em aço inox, ajustável

19 mm
19 mm
19 mm
51 mm
19 mm

FM
FM
FM
FM
FM

08902
08910
08540
08552
08916

A,E
A,E
A,E
A,E
E

1.0
1.0
1.0
3.0
1.0

08916

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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Produtos para Meio Ambiente
EcoPolyBlend™ – uma linha de produtos para controle de
vazamentos, duplamente ecológica! Protege contra contaminação do
solo e é fabricada de Polietileno 100% reciclado!
Proteção para a área de trabalho.

Pallets acumuladores EcoPolyBlend™ possuem somente 140 mm de
altura para facilmente manusear tambores. São uma ótima solução para
contenção de líquidos durante abastecimento e utilização do conteúdo
dos recipientes. Fabricados em Polietileno 100% reciclado, não
permitem o derramamento de produtos químicos, ácidos e produtos
corrosivos. Robustos, permitem uma montagem personalizada e não se
deslocam facilmente, evitando um posicionamento indesejável. São de
fácil remoção para limpeza.

MEETS

Grampo de Junção

1245 mm

3124 mm
28655
Pallet para 2
tambores (90 litros)

28653

Kit Sump-to-Sump

28655
28655
Pallet para 2
Pallet para 2
tambores (90 litros) tambores (90 litros)
Capacidade total de
270 litros atendem
as normas US EPA
e UFC

28687
Módulo
Rampa

1473 mm

Módulo rampa facilita a colocação e remoção de tambores pesados,
e possuem características antiderrapantes para maior segurança.
Os pallets podem ser agrupados de forma conveniente em qualquer
disposição. Pode-se combinar 2, 4, 6, e 8 modulos, criando sua área
personalizada de armazenagem de tambores. Para maiores áreas,
pode-se utilizar Grampos de Junção unindo os módulos firmemente.
Para uniformizar a quantidade de líquido em cada módulo, podese utilizar o kit de drenagem e junção Sump-to-Sump™ (incluindo
grampos de junção e tubos de drenagem) podendo chegar a uma
capacidade de até 270 litros.

Monte sua estação personalizada!

Com o kit de junção e dreno Sump-to-Sump™, podese montar uma área personalizada e segura para
armazenagem de tambores para contenção de líquidos.

Pallets fabricados em
material 100% reciclado;
Produto verde validados pela
"UL Environment"

FIRE

CODES

3 - 28655 Pallets para 2 tambores
1 - 28687 Rampa
2 - 28927 Kits Sump-to-Sump™

28659

Pallets Acumuladores EcoPolyBlend™
Capacidade de Contenção
Descrição
(Litros)
Unidade de 1 tambor
45
Unidade de 2 tambores
90
Unidade de 4 tambores
185
Unidade de 6 tambores
276
Unidade de 8 tambores
371
Rampa de acesso
–
Grampos de Junção, um par, aço inox
Kit* de drenagem Sump-to-Sump™

Carga
Capacidade
567 kg
1134 kg
2268 kg
3402 kg
4536 kg
455 kg
–
–

Amarelo (não reciclado)

fornecido por encomenda

Dimenções Externas			
Larg x Prof x Alt
Modelo
WHS
635 x 635 x 140 mm
28653
A,E
1245 x 635 x 140 mm
28655
A,E
1245 x 1245 x 140 mm
28657
A,E
1854 x 1245 x 140 mm
28659
A,E
2464 x 1245 x 140 mm
28661
A,E
28687
A,E
1219 x 838 x 159 mm
102 x 51 mm
28926
A,E
–
28927
E

Peso
(kg)
8.0
15.0
28.0
41.0
55.0
19.0
1.0
1.0

* Kit inclui um par de garmpos de junção em aço inox, um par de borrachas, um tubo de transferência (PTFE). Patenteado: US 6,622,879,B1

Procure um de nossos distribuidores!
www.justritemfg.com
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Produtos Ecológicos
para contenção de líqUidos

Pallets multifuncionais aumentam a
produtividade da equipe assim como a segurança
e limpeza da área de trabalho.
Pallets EcoPolyBlend™ são produzidos em Polietileno 100%
reciclado, e são impermeáveis a produtos químicos, ácidos,
soda cáustica, solventes, entre outros. Possuem uma longa
vida útil em ambientes agressivos. São uma ótima opção de
plataforma para tambores de 110 e 200 litros e outros tipos
de containers. Pussuem uma contrução única que permite a
conteção de líquidos derramados em quedas de tambores
de até 200 litros. A capacidade de contenção de líquidos
atende e ultrapassa a maior parte das normas industriais
contra contaminação. São de fácil manuseio para limpeza. A
fabricação na cor preta auxilia manter o ambiente visualmente
limpo, escondendo sujeiras de graxa e óleos. Possuem
configurações quadrada ou retangular. Pallets de extracapacidade de contenção (em material não reciclado) estão
disponíveis em tamanhos que acomodam 1 ou 4 tambores.
MEETS

FIRE

CODES

Pallets fabricados em
material 100% reciclado;
Produto verde validados pela
"UL Environment"
28631

28623

EU28214 com
extracapacidade

28627

28635 com
28688 rampa

Pallets de contenção EcoPolyBlend™
Descrição

Capacidade de Contenção
(Litros)

2 tambores, em linha
3 tambores, em linha
4 tambores, em linha
4 tambores, quadrado
Rampa para 28635

250
284
284
276
-

Amarelo (não reciclado)

fornecido por encomenda

Carga
Capacidade

Dimensões Externas
Larg x Prof x Alt

Sem Dreno
Modelo

WHS

Peso
(kg)

1134 kg
1701 kg
2268 kg
2268 kg
454 kg

1245 x 635 x 457 mm
1854 x 635 x 295 mm
2464 x 635 x 229 mm
1245 x 1245 x 260 mm
1245 x 838 x 267 mm

28623
28627
28631
28635
28688

A,E
A,E
A,E
A,E
A,E

20.0
26.0
35.0
32.0
18.0

Pallets com extra-capacidade (material não reciclado)
Capacidade de Contenção
Descrição
(Litros)
4 tambores, quadrado
410
1 tambor, quadrado
225

Carga
Capacidade
1500 kg
350 kg

Dimensões Externas
Larg x Prof x Alt
1300 x 1300 x 300 mm
900 x 700 x 525 mm

Modelo
EU28274
EU28214

WHS
E
E

Peso
(kg)
44.0
22.0

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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Armazenamento seguro para tambores em ambientes
externos.

Armários DrumSheds™ são resistentes a intempéries e possuem
um design robusto. Fabricados em Polietileno 55% reciclado, são
um produto que agradam o meio ambiente. Portas que deslizam
permitem o acesso de ambos os lados. Com uma abertura de
1321 mm, os armários possuem espaço suficiente para carregar
produtos paletizdos. Com base contentora de líquidos, que pode
ser facilmente removida para limpeza. Possuem um amplo espaço
interno. Para maior segurança, podem ser aterradas, fixadas com
parafusos ao solo, e possuem gancho para aplicação de cadeados.
Acomodam braço de empilhadeiras para fácil carga e descarga.
São fornecidos totalmente montados.

Produtos Ecológicos
para contenção de líquidos

Produto verde validados pela
"UL Environment"

MEETS

FIRE

28676 (fechado)

CODES

28676

Armários EcoPolyBlend™ DrumSheds™
Descrição
2 tambores
4 tambores
Rampa (preta)

Material Cap. de Contenção
Reciclado
(Litros)
55%
254
55%
301
100%
—

Carga**
Capacidade
1134 kg
2268 kg
455 kg

Dimensões Externas
Larg x Prof x Alt
1543 x 1486 x 1911 mm
1543 x 1740 x 1911 mm
1219 x 1518 x 286 mm

Modelo
28675
28676
28679

WHS
–
–
–

Peso
(kg)
133.0
156.0
30.0

**(UDL) Uniformly Distributed Load — 567 kgs por tambor.

Pallets em aço são ideais para aplicações industriais

Pallets de Aço fabricados de bobinas de aço de expessura 11 e com cantos
reforçados para maior resistência, são extremamente robustos e possuem
grande capacidade de contenção de líquidos, 100% a prova de vazamento.
Possuem uma barra de aço galvanizado que mantém o pallet elevado e
sem contato com o chão, permitindo assim uma fácil limpeza do ambiente.
Alça com abertura dedicada para empilhadeiras (213 mm Larg x 98 mm
Alt), facilitam o transporte. Grande durabilidade e resiste à corrosão, estão
disponíveis em cores de acabamento, azul e aço galvanizado.
28614

28611
28612

Pallets de Aço para Contenção de Líquidos
Cap. de Contenção
Carga
Descrição
(Litros)
Capacidade
2 tambores
273
544 kg
4 tambores
386
1089 kg
4 tambores quadrado 291
1089 kg

Dimensões Externas
Larg x Prof x Alt
1200 x 800 x 414 mm
2391 x 800 x 332 mm
1200 x 1200 x 332 mm

Modelo
Azul
28610
28612
28614

Modelo			
Galvanisado		
WHS
28611		
A,E
28613		
A,E
28615		
A,E

Peso
(kg)
75.0
138.0
98.0

Procure um de nossos distribuidores!
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Proteção confiável para contentores intermediários.

Produtos Ecológicos

Armazene IBCs (Intermediate Bulk Container - IBC, na sigla
em inglês) com o pallet amigavel ao meio ambiente, fabricado
em Polietileno durável, 40% reciclado. O design robusto
comporta IBCs em tamanhos de até 1219 mm Larg x 1219 mm
Prof x 1346 mm Alt. Possui um amplo reservatório de 1408 litros
e vão além das exigências normativas e são completamente
a prova de vazamento. Barras de suporte acomodam uma
carga de até 4082 kg distribuida uniforemente. O Pallet possui
área para encaixe de empilhadeiras permitindo facilmente o
transporte. São fornecidos totalmente montados.

para contenção de líquidos

Produto verde validados pela
"UL Environment"

MEETS

FIRE

CODES

Pallets EcoPolyBlend™ para contentores intermediários (IBCs)
Descrição
Pallet IBC

Material Cap. de Contenção
Reciclado
(Litros)
40%

1408

Carga
Capacidade

Dimensões Externas
Larg x Prof x Alt

Modelo

WHS

Peso
(kg)

4082 kg

1397 x 1397 x 952 mm

28674

–

162.0

Contenção de líquidos em baixa quantidade.
Fabricados em Polietileno 100% reciclado, as bandejas de
contenção "Spill Trays" são ideais para a contenção de líquidos
em pequenas quantidades. Base estriada torna a bandeja rígida
e mantém o conteúdo fora do líquido derramado. Podem ser
utilizados em temperaturas extremas, entre -34° a 49°C.
28719

28718

28716

Bandejas de contenção EcoPolyBlend™
Capacidade de
Contenção (Litros)
45
75
75
87
109

Dimensões Externas
Larg x Prof x Alt
1168 x 406 x 139 mm
965 x 660 x 139 mm
1206 x 603 x 139 mm
959 x 867 x 139 mm
1194 x 838 x 139 mm

Modelo
28715
28716
28717
28718
28719

WHS
A,E
A,E
A,E
A,E
A,E

Peso
(kg)
2.0
2.0
3.0
3.0
4.0

Empresa líder em equipamentos de contenção!
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