
LACRES ALUMÍNIOS
TERMOENCOLHÍVEIS LINHA FARMACÊUTICA



À Contratil

Reconhecida por seu desempenho desde o ano de 2000, a Contratil Embalagens Ltda

tornou-se uma das maiores empresas no setor de lacres termoencolhíveis no Brasil.

Dispomos de equipamentos modernos além das mais recentes tecnologias em

impressão flexográfica, com sistema de secagem UV (Ultra Violeta), visando garantir

uma maior qualidade na impressão dos rótulos e permitindo trabalhar com até 8 cores

de impressão e acabamento com efeitos de brilho e fosco.

Temos como meta investimentos constantes em tecnologia para o aprimoramento de

seus processos de fabricação e treinamento de sua equipe, garantindo melhor

qualidade de seus produtos e maior satisfação de seus clientes.

Atua em diversos mercados: Laboratórios, Alimentos, Vinícolas, Bebidas, Cosméticos,

Decorativos, Gás, Mineradoras de Água, entre outros.
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sLinha de Produtos Contratil

Produzidos com qualidade e alta tecnologia, a linha de produtos da Contrátil atende mercados em

diversos setores industriais. A gestão de todas as etapas de fabricação e processos produtivos são

otimizados e personalizados de acordo com a necessidade do cliente. São eles:

Lacres termoretráteis
Desenvolvidas com inovação, os lacres termoretráteis são utilizados

em frascos e tampas de diversos produtos e de modo personalizado.

Estão classificados em: Selos, Bobinas, Pré- formados e Cápsulas

em PVC Tubular.

págs.: 02 e 03

Sleeves
Os rótulos sleeve são películas termoencolhíveis que se adaptam ao

formato do produto através do calor. Com imagens e textos com área

de 360 graus, essa característica de adaptação às formas oferece

diferentes possibilidades. Cria-se um visual mais atraente e funcional

para a embalagem. Estão classificados em: Selos, Bobinas, Pré-

formados e Cápsulas em PVC ou PET.

págs.: 04 e 05

Cápsulas
As cápsulas têm como principal objetivo lacrar o produto. São

desenvolvidas em Alumínio, Alupoli, PVC Filme e PVC Tubular, com

impressão personalizada. Muito utilizada em garrafas de vinhos e

azeites, potes, tampas, entre outras embalagens.

págs.: 06 e 07

Alumínio (Linha Farmacêutica)

Com foco no mercado farmacêutico, os tipos de embalagens estão

divididos em Alumínio Blister, Alu/Alu de Formação a frio,

Alumínio Strip.

pág.: 08 



Selos 

Aplicação:

Manual na linha de produção.

Limites dimensionais:

Largura: 24 a  421 mm;

Espessura: 60 a 120 mic.

Impressão:

Flexogravura / Rotogravura.

Em PVC Tubular é utilizado para lacrar com segurança produtos como

frascos, potes, tampas e outras embalagens que necessitem

inviolabilidade para sua comercialização.

Bobinas

Picotes:

Longitudinal, Transversal,  

Longitudinal e Transversal.

Aplicação:

Automática ou manual na  

linha de produção.

Impressão:

Flexogravura / Rotogravura.

Limites dimensionais:

Largura: 24 a  421 mm;

Espessura: 60 a 120 mic.

Em PVC Tubular são utilizadas para lacrar todo tipo de produtos: garrafas,  

frascos, potes, tampas, que necessitem de aplicação automática.

Picotes:

Longitudinal, Transversal,  

Longitudinal e Transversal.
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Cápsulas
em  PVC Tubular
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Aplicação:

Automática ou manual na  

linha de produção.

Limites dimensionais:  

Diâmetro: Ø28 a 85 mm;  

Altura: 16 a 110 mm.

Espessura: 60 a 120 mic;

Em PVC Tubular, utilizadas para lacrar de modo seguro produtos como

garrafas de vinhos e azeites, válvulas de botijão de gás, vedação de

terminais de mangueiras térmicas para as indústrias de veículos, máquinas

e equipamentos que necessitem inviolabilidade. Podendo ter seu

processo de vestimenta manual ou automatizado.

Impressão:

Flexogravura / Rotogravura /  Hot 

stamping.

Picotes:

Longitudinal, Transversal,  

Longitudinal e 

Transversal.

Pré-formados

Aplicação:

Automática ou manual na 

linha  de produção.

Impressão:

Flexogravura \ Rotogravura \

Hot stamping.

Limites dimensionais:  

Diâmetro sup: Ø18 a 267 

mm;  Altura: 16 a 110 mm;

Espessura: 60 a 120 mic.

Picotes:

Longitudinal, Transversal,  

Longitudinal e Transversal.

Formatos:

Redondos, Triangulos,  

Quadrados, Sextavado,  

Octogonal, Oval e outros  

personalizados.
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Selos 

Aplicação:  

Manualmente na linha de  

produção.

Impressão:

Impressão em até 8 cores.

Limites dimensionais:  

Largura: 16,5 a 175mm;  

Espessura: 40 ou 50 mic.

Em PVC ou PET de altíssima qualidade para rotular de modo manual

latas, frascos e outras embalagens que necessitem de rótulo com

impressão de 360 graus ou tenha formas irregulares de difícil aplicação.

Bobinas

Picotes:

Longitudinal, Transversal,  

Longitudinal e Transversal.

Opcionais:

Fitilho (Abre Fácil) em  

poliéster.

Aplicação:

Automática ou manual na  

linha de produção.

Limites dimensionais:  

Largura: 16,5 a 175mm;  

Espessura: 40 ou 50 mic.

Em PVC ou PET, geralmente utilizados para produtos que necessitem de

um rótulo com a possibilidade de descrever as imagens e textos em área

de 360 graus da embalagem, com aproveitamento máximo da área em

superfícies ou frascos irregulares de difícil aplicação por outras soluções

de rotulagem. Pode funcionar, em alguns casos como rótulo lacre,

proporcionando maior segurança e melhor acabamento ao produto final

e seu processo de vestimenta manual.

Impressão:

Impressão em até 8 cores.

Picotes:

Longitudinal, Transversal,  

Longitudinal e Transversal.

Opcionais:

Fitilho (Abre Fácil) em  

poliéster.
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Cápsulas
em  PVC  ou PET

Aplicação:

Automática ou manual na linha  

de produção.

Limites dimensionais:  

Diâmetro superior: Ø28 a 70 

mm;  Altura: 16 a 110 mm;

Espessura: 40 a 50 mic.

Em PVC ou PET de altíssima qualidade para lacrar, de modo seguro garrafas

de vinho, frascos de azeites, válvulas de reservatórios de gás, tampas e outras

embalagens que necessitem inviolabilidade para sua comercialização e seu

processo de aplicação podendo ser manual ou automatizado.

Impressão:

Impressão em até 8 cores.

Picotes:

Longitudinal, Transversal,  

Longitudinal e Transversal.

Opcionais:

Fitilho (Abre Fácil) em  

poliéster.

Pré-formados

Limites dimensionais:  

Diâmetro superior: Ø18 a 

70mm;  Altura: 16 a 110mm;  

Espessura: 40 ou 50 mic.

Impressão:

Impressão em até 8 cores.

Em PVC ou PET de altíssima qualidade para lacrar de modo manual

ou automático, frascos, garrafas, tampas e outras embalagens que

necessitem de facilidade e agilidade em sua aplicação.

Picotes:

Longitudinal, Transversal,  

Longitudinal e Transversal.

Opcionais:

Fitilho (Abre Fácil) em  

poliéster.
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Alumínio 

Aplicação:

Automática ou manual na  

linha de produção.

Em Alumínio são utilizadas em garrafas de espumantes, sidras e

champanhes, podendo ter várias cores de fundo como prata, ouro,

preto, branco entre outras, além de impressão personalizada.

Processo de vestimenta manual ou automatizado.

Limites dimensionais:  

Diâmetro superior: Ø35mm;  

Diâmetro inferior: 50mm;  

Altura: 90 a 120mm.

Impressão:

Contínua no corpo em  

Rotogravura até 2 cores.

Alupoli 
Em Alupoli são utilizadas em garrafas de espumantes, sidras e

champanhes, com disco de alumínio no topo abre fácil, podendo ter

várias cores de fundo como ouro, cobre, prata, preto, branco entre

outras, além de impressão personalizada. Processo de vestimenta

manual ou automatizado.

6

Aplicação:  

Automática ou manual  

na linha de produção.

Limites dimensionais:

Diâmetro superior: Ø35mm;  

Diâmetro inferior: 44 ou 50mm;  

Altura: 90 a 120mm.

Impressão:

No corpo e/ou no topo em  

Rotogravura.
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Aplicação:

Automática ou manual na linha  

de produção.

PVC Filme

Limites dimensionais:  

Diâmetro sup.: Ø29 a 33mm;  

Altura: 50 a 70mm.

Impressão:

No corpo e/ou no topo em 

Hot  stamping.

PVC Tubular

Aplicação:

Automática ou manual na linha  

de produção.

Limites dimensionais:  

Diâmetro sup.: Ø24 a 76 mm; 

Altura: 16 a 110 mm;

Espessura: 60 a 120 mic.

Impressão:

Flexogravura / Rotogravura /  

Hot stamping.

7

Em PVC Tubular são utilizadas para lacrar de modo automático ou manual, garrafas

de vinho e azeites, frascos, potes, tampas e outras embalagens que necessitem de

facilidade e agilidade em sua aplicação.

Em PVC Filme são utilizadas para aplicações em frascos de azeites e

garrafas de vinhos finos, com disco de alumínio no topo e fitilho “abre fácil”

em poliéster. Podendo ter várias cores de fundo como ouro, prata, preto,

branco entre outras e impressão personalizada. Processo de vestimenta

manual ou automatizado.

Opcionais:

Fitilho (Abre Fácil) em  

poliéster.

Picotes:

Longitudinal, Transversal,

Longitudinal e Transversal.



Alumínio Blister
Alumínio Blister é de têmpera dura isento de micro furos com uma camada

de laca termoselante atóxica compatível com selagem de PVC e PDVC

garantindo uma selagem resistente e envases herméticos. Usado

predominantemente na indústria farmacêutica, podendo ser impresso de

acordo com o texto e layout aprovados pelo cliente. Tintas especiais

suportam temperaturas elevadas do processo de selagem, garantindo a

inalterabilidade do layout impresso. A folha lisa tem boa printabilidade quando

aplicada nos processos de impressão em linha de embalagem (impressão

Rappa).
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Alu/Alu de formação a frio

Detalhes:

Pode ser fornecido com a superfície de impressão do lado fosco ou

do lado brilhante. Estrutura de Alumínio/PEBD: 30/25 ou 35/25 mic.

Alumínio Strip
Alumínio Strip é uma de têmpera “soft” laminada com um filme atóxico de

polietileno de baixa densidade (PEBD), para uso em embalagens

farmacêuticas. A folha lisa tem boa printabilidade quando aplicada nos

processos de impressão em linha.

Detalhes:

Pode ser fornecido impresso ou sem impressão.

Estrutura de Alumínio/Poliester/PVC: 25/45/60 ou 25/45/100.

Trata-se de estrutura multicamada desenvolvida especificamente

para o envase de formas farmacêuticas sólidas altamente

higroscópicas e/ou sensíveis à luz. Toda a nossa linha de

embalagens de alumínio e os demais produtos são desenvolvidos

por especialistas prontos para auxiliar nossos clientes na escolha

das melhores soluções em embalagens primárias.

Detalhes:

Pode ser fornecido com a superfície de impressão do lado fosco ou do

lado brilhante. Espessura de 21 ou 25 mic.



Política da Qualidade
Investir continuamente em tecnologia e treinamento, otimizando processos, produtos e

serviços, contribuindo eficazmente com os resultados dos clientes com soluções

personalizadas dentro das especificações requeridas e melhorando continuamente o

sistema de gestão da qualidade.

Missão
Desenvolver, produzir e comercializar embalagem primária para formas farmacêuticas

sólidas, cápsulas, lacres e embalagens termo retráteis com qualidade e preços

competitivos.

Visão
Buscar a liderança nos mercados em que atua, com reconhecimento pleno de atendimento

e qualidade.

Valores
Comprometimento, dedicação, trabalho em equipe, parceria, inovação e resultados.
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