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Embalagem, rotulagem 
e lacre de provas

Embalagem, rotulagem e lacre 
de provas

A coleta, o manuseio, a rotulagem, o transporte e o armazenamento adequado das provas são 
elementos críticos para a manutenção da integridade das investigações da cena do crime.     A 
Sirchie fornece uma ampla variedade de sacos, caixas, recipientes, envelopes e etiquetas projetados 
especifi camente para aplicações forenses, possibilitando que o investigador colete, rotule e mantenha 
as provas de acordo com os procedimentos operacionais padrão relevantes.

Os produtos de manipulação de provas da Sirchie são fornecidos em uma variedade de materiais e 
tamanhos, por isso é importante saber:

• Quais tipos de provas serão manipulados

• Se a embalagem precisa “respirar”

• Os fatores fi siológicos para fi ns de proteção e contaminação

• O recipiente preservará a integridade das provas?

• O clima e as condições meteorológicas de sua área geográfi ca

Seja qual for sua necessidade, a Sirchie tem a combinação certa de materiais de embalagem, rotulagem 
e lacre para ajudá-lo a atender aos requisitos de coleta de provas e preservação.

OPORTUNIDADE DE CURSOS!
Oferecemos um curso de 40 horas no 
local para ensinar aos profi ssionais os 
fundamentos da coleta, processamento e 
preservação de provas.

Para obter mais informações, consulte 
a seção Treinamento deste catálogo ou 
visite nosso site em www.sirchie.com

Para garantir a 
integridade das 
provas, feche-as 
sempre com fitas ou 
tiras de lacre à prova 
de adulteração.  Os 
produtos desta seção, 
que têm propriedades de integridade e à 
prova de adulteração, são identificados 
com este logotipo.

LACRE DE

-INTEGRIDADE-
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Todos os sacos da série IEB agora têm numeração individual
e código de barras.

Nº IEB1200 Nº IEB1550 Nº IEB4000Nº IEB7500

3. Remova a etiqueta de informações com 
número sequencial e código de barras corres-

pondentes.

2. Dobre a aba no local indicado para lacrar.

1. Retire a fita adesiva.

LACRE EM TRÊS ETAPAS:

SACO PARA INTEGRIDADE DE PROVAS
O modo como as provas são armazenadas e protegidas 
muitas vezes pode signifi car a diferença entre a 
condenação e a absolvição.  Com isso em mente, a 
SIRCHIE® oferece sacos para integridade de provas.

Estes sacos com múltiplas funções são impermeáveis, 
resistentes ao desgaste e perfurações, imprimíveis e têm 
um lacre inviolável.  Nenhum outro saco para provas 
oferece mais integridade, segurança e praticidade.  
Fabricado com fi lme de poliolefi na resistente, 
coextrusado de 3,2 milésimos de polegada de espessura, 
com diversas camadas.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
IEB4000 Saco para integridade de provas, 10,16 cm x 19 cm (4” x 7 1/2”), 100 unidades 
IEB4000CS Saco para integridade de provas, 10,16 cm x 19 cm (4” x 7 1/2”), 500 unidades 
IEB7500 Saco para integridade de provas, 19 cm x 26,7 cm (7 1/2” x 10 1/2”), 100 unidades 
IEB7500CS Saco para integridade de provas, 19 cm x 26,7 cm (7 1/2” x 10 1/2”), 500 unidades 
IEB9120 Saco para integridade de provas, 23 cm x 30,5 cm (9” x 12”), 100 unidades 
IEB9120CS Saco para integridade de provas, 23 cm x 30,5 cm (9” x 12”), 500 unidades 
IEB1200 Saco para integridade de provas, 30,5 cm x 39,4 cm (12” x 15 1/2”), 100 unidades 
IEB1200CS Saco para integridade de provas, 30,5 cm x 39,4 cm (12” x 15 1/2”), 500 unidades 
IEB1550 Saco para integridade de provas, 14 cm x 39,4 cm (5 1/2” x 15 1/2”), 100 unidades 
IEB1550CS Saco para integridade de provas, 14 cm x 39,4 cm (5 1/2” x 15 1/2”), 500 unidades 

CARACTERÍSTICAS:
• Impermeável • Inviolável • Transparente 

• Resistente ao desgaste • Imprimível 
• Lacre • Resistente à perfuração

• Numeração individual e com código de 
barras

Cada pacote contém uma prática caixa dispen-
sadora/de armazenamento.

Saco para integridade de provas

Nº IEB9120

LACRE DE

-INTEGRIDADE-
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Características do IEB9000:
• Lacre
• Para serviço pesado
• Impermeável
• Transparente
• Inviolável
• Resistente à perfuração
• Etiqueta de inventário pré-impressa
• Individualmente numerado e com código de 

barras

LACRE EM TRÊS ETAPAS:

3. Remova a etiqueta de inventário perfurada.

2. Dobre a aba sobre o adesivo para lacrar.

1. Retire a fita plástica do adesivo.

Sacos para pertences pessoais 
e dinheiro/moedas

SACOS PARA INVENTÁRIO DE PERTENCES PESSOAIS
Os sacos para inventário de pertences pessoais da SIRCHIE® são projetados especifi camente para o 
armazenamento de pertences pessoais de quem está em detenção. 

Os sacos de 23 cm x 30,5 cm (9” x 12”) apresentam um lacre inviolável para garantir a integridade de 
todos os pertences.  

O lacre cria um bloqueio permanente que não pode ser aberto sem destruir o saco.  Os sacos são 
transparentes para visualizar facilmente o conteúdo.

Estes sacos são pré-impressos com um código de barras na etiqueta de inventário, especialmente 
tratado para proporcionar uma textura parecida 
com papel para que o conteúdo possa ser escrito 
em uma lista diretamente no saco.  A etiqueta 
de inventário perfurada em cada saco ajudará a 
manter o controle dos pertences.  A etiqueta pode 
ser facilmente removida e armazenada no arquivo 
do detento.  

Fabricados com fi lme de poliolefi na resistente, 
coextrusado de 3,2 milésimos de polegada de 
espessura, com diversas camadas, os sacos 
são mais leves e fortes que papel e os fi lmes de 
polietileno de uma só camada.  Os sacos são 
resistentes a desgaste e perfurações além de 
impermeáveis, com proteções adicionais contra 
danos aos pertences durante o armazenamento.  
Disponível em embalagens de 100 e 500, os 
sacos para inventário de pertences pessoais são 
embalados em uma prática caixa para facilitar a 
distribuição.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
IEB9000 Sacos para inventário de pertences pessoais, 23 cm x 30,5 cm (9” x 12”), 100 unidades 
IEB9000CS Sacos para inventário de pertences pessoais, 23 cm x 30,5 cm (9” x 12”), 500 unidades 

SACOS PARA DINHEIRO E MOEDAS
Os sacos para dinheiro e moedas da SIRCHIE têm as mesmas 
características e integridade dos sacos de pertences pessoais, mas são 
fabricados exclusivamente para guardar moeda ou dinheiro, servindo 
também para provas e pertences. Sacos de poliolefi na com 3,2 milésimos 
de polegada de espessura no tamanho de 23 cm x 30,5 cm (9” x 12”) 
e disponíveis em embalagens de 100 e 500 em uma prática caixa 
dispensadora para facilitar a distribuição. 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
IEB3000 Saco para dinheiro/moedas, 23 cm x 30,5 cm (9” x 12”), 100 unidades 
IEB3000CS Saco para dinheiro/moedas, 23 cm x 30,5 cm (9” x 12”), 500 unidades 

Todos os sacos da série IEB agora têm numera-
ção individual e código de barras.

LACRE DE

-INTEGRIDADE-

LACRE DE

-INTEGRIDADE-
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SACOS PARA PROVAS MULTIUSO 
KEEPSAFE®

Os sacos para provas multiuso KeepSafe® são fáceis 
de usar, têm lacre em linha para fornecer o mais 
alto grau de segurança contra todos os métodos de 
comprometimento mecânico, químico e de pré-
adulteração conhecidos. Uma vez fechado, tentativas 
não autorizadas para romper o lacre farão aparecer 
sinais de “STOP” nas tiras laranja da fi ta. Estes sacos 
têm um número de série único impresso nas etiquetas 
destacáveis e no saco para rastreamento de provas, 
e são pré-impressos com todas as informações 
necessárias para a apresentação adequada da prova.

Saco para integridade de provas

CARACTERÍSTICAS DO SACO DE 
POLIETILENO KEEPSAFE®:
• Lacre à prova de adulteração
• Filme de polietileno impermeável e 

resistente a perfurações e desgaste
• Número de rastreamento único impresso em 

cada saco
• Pré-impressos com todas as informações 

necessárias para apresentação adequada da 
prova

• 100% reciclável
• Fabricado com os padrões ISO9001:2000
• Disponível em diversos tamanhos

LACRE DE

-INTEGRIDADE-

LOJA
ON-LINE
www.sirchie.com

CARACTERÍSTICAS DO SACO POROSO 
KEEPSAFE®:
• Conteúdo molhado ou úmido secará ao 

invés de se deteriorar
• Lacre à prova de adulteração
• Tanto o lado respirável como do filme de 

polietileno são impermeáveis e resistentes a 
perfurações e desgaste

• Número de rastreamento único impresso em 
cada saco

• Podem ser expostos a temperaturas entre 
-30 °C a 55 °C (-22 °F a +131 °F)

• Pré-impressos com todas as informações 
necessárias para apresentação adequada da 
prova

• 100% reciclável
• Fabricado com os padrões ISO9001:2000
• Disponível em diversos tamanhos

SACOS DE PROVA POROSOS 
KEEPSAFE®

O saco de prova poroso KeepSafe® 
é fabricado especialmente para o 
armazenamento de itens de provas que 
precisam da capacidade de ventilação 
para permitir que as provas sequem 
enquanto permanecem seguramente 
armazenadas dentro dele. Cada saco 
apresenta um número de rastreamento 
único, além de ser pré-impresso com 
todas as informações necessárias para a 
apresentação adequada da prova.

LACRE DE

-INTEGRIDADE-

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
KSB610C Saco de provas Keepsafe 15,2 cm x 26 cm (6 X 10 1/4), 100 unidades 
KSB1013C Saco de provas Keepsafe 25,4 cm x 33 cm (10 x 13), 100 unidades 
KSB1216C Saco de provas Keepsafe 30,5 cm x 42,9 cm (12 x 16 7/8), 100 unidades 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
BSB13192C Saco de segurança poroso 35,5 cm x 49,5 cm (13,6” x 19,5”), 200 unidades 
BSB1927CL Saco de segurança poroso 50,5 cm x 70 cm (19,9” x 27,2”), 150 unidades 

NOVO!

NOVO!
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Sacos para prova de material de risco 
biológico e para corpos de desastres

SACO DESCARTÁVEL PARA MATERIAL DE RISCO BIOLÓGICO 
A cena do crime e os procedimentos de laboratório atuais exigem o descarte adequado de materiais 
perigosos. Os sacos SIRCHIE® para material de risco biológico ajudarão nesse processo. Eles são 
facilmente identifi cados pela cor vermelho-alaranjado e símbolos de risco biológico. Utilize sacos de 
61 cm x 61 cm (24” x 24”) ou 77,5 cm x 104 cm (30 1/2” x 41”) para itens maiores, como roupas. Os 
sacos maiores têm muito espaço na parte superior para serem amarrados ou para utilização de lacres 
removíveis para provas da SIRCHIE (consulte a página 152).

SACOS ADESIVOS PARA MATERIAL DE RISCO 
BIOLÓGICO
Estes sacos são fornecidos com adesivo na parte de trás para que 
possam ser pendurados em muitas superfícies.  Use o saco de 23 
cm x 25,4 cm (9” x 10”) para o descarte de itens pequenos como 
luvas sujas ou proteções para os pés com manchas de sangue.  Eles 
também têm uma aba adesiva para lacrar o saco na conclusão do 
trabalho.  Sempre descarte todo resíduo de risco biológico de acordo 
com as normas federais, estaduais e locais.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
BDB2424 Saco descartável para material de risco biológico, 61 cm x 61 cm (24” x 24”), 500 unidades 
BDB3041 Saco descartável para material de risco biológico, 77,5 cm x 104 cm (30 1/2” x 41”), 250 cada 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
BIO910C Saco para material de risco biológico com adesivo atrás, 
 23 cm x 25 cm (9” x 10”), 100 unidades 

Nº BDB3041 Saco descartável para material de 
risco biológico 

Sacos de provas para 
material de risco 
biológico 
Disponíveis em diversos tamanhos para 
acomodar os tipos de provas recolhidas.  
Escolha entre sacos descartáveis 
que podem ser fechados com lacres 
removíveis ou sacos com fita adesiva 
para material de risco biológico com uma 
aba para lacre.

Insira os resíduos de material de risco bioló-
gico.

Dobre a aba adesiva, feche e descarte corre-
tamente.

FÁCEIS DE USAR:

SACOS PARA CORPOS DE DESASTRES
Estes sacos para corpos de desastres são super resistentes, feitos 
de fi lamento contínuo de olefi na Tyvek®, medindo 122 cm x 
244 cm (48” x 96”). Eles são uma necessidade em cenas de 
crimes violentos, acidentes e desastres.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
DBB200 Saco para corpos de desastres, 
 122 cm x 244 cm (48” x 96”) 
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SACOS PARA DOCUMENTOS QUESTIONADOS
Preserve cartas anônimas, cartas de extorsão e notas de assalto a banco nestes amplos sacos 
de documentos questionados.  Estes sacos de polietileno de 22,9 cm x 35,6 cm com 0,10 mm de 
espessura (9” x 14” com 0,004” de espessura) oferecem o modo perfeito de transportar documentos 
para o laboratório.  Não manuseie documentos com as mãos desprotegidas.  Feche com o lacre de 
sacos para provas SEARCH Impulse e a fi ta de integridade SIRCHMARK™.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
BQD14 Saco para documentos questionados, 22,9 cm x 35,6 cm x 0,10 mm (9” x 14” x 0,004”), 100 unidades 

Sacos para coleta de provas

Os sacos de provas SearchBreathe™ apresen-
tam um fundo transparente que possibilita a 
visualização do conteúdo sem precisar abrir.

Os sacos eletrostáticos são fornecidos em 
cinco tamanhos para vários tipos de produtos 
eletrônicos, de celulares a discos rígidos. Para 
dispositivos maiores, como um computador de 
mesa ou servidor, utilize espuma para embalar 

com ESD.

SACOS COM DISSIPAÇÃO ELETROSTÁTICA 
(ESD) E ESPUMA PARA EMBALAR
Os dispositivos eletrônicos como celulares e tablets, mídias de 
armazenamento como discos e cartões SD e computadores podem 
conter uma grande quantidade de informações.  Proteja-as da 
exposição à eletricidade estática e pulsos eletrostáticos com sacos 
com ESD da SIRCHIE®. O novo tamanho de 45,7 cm x 61 cm (18"x 24") é 
grande o suficiente para laptops.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ESD0406 Sacos com dissipação eletrostática, 10,2 cm x 15,2 cm (4” x 6”), 100 unidades 
ESD0608 Sacos com dissipação eletrostática, 15,2 cm x 20,3 cm (6” x 8”), 100 unidades 
ESD0810 Sacos com dissipação eletrostática, 20,3 cm x 25,4 cm (8” x 10”), 100 unidades 
ESD1012 Sacos com dissipação eletrostática, 25,4 cm x 30,5 cm (10” x 12”), 50 unidades 
ESD1824 Sacos com dissipação eletrostática, 45,7 cm x 61 cm (18” x 24”), 50 unidades 
ESDF24 Espuma para embalar com dissipação eletrostática, 61 cm x 7,6 m (24” largura x 25’), embalagem com 1 rolo 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
BEP812P Saco de provas poroso, 20,3 cm x 30,5 cm (8” x 12”), 100 unidades 
BEP1015P Saco de provas poroso, 25,4 cm x 38,1 cm (10” x 15”), 100 unidades

SACOS DE PROVAS POROSOS 
SEARCHBREATHE™
O saco de provas poroso SEARCHBREATHE™ é produzido 
especialmente para o armazenamento de itens de provas 
que precisam de capacidade de ventilação, mas também 
de visibilidade.  Tudo bem se a prova não estiver seca.  A 
capacidade de ventilação do saco poroso permite que 
as provas sequem enquanto permanecem seguramente 
armazenadas dentro dele.  Um dos lados do saco é de 
Tyvek® com um formulário para listagem de pertences 
pessoais/prova pré-impresso e, do outro lado, plástico 
transparente para que você possa ver o que está dentro, 
sem precisar abrir.  Os sacos podem ser impressos de modo 
personalizado com o nome de seu departamento em tinta 
preta (mínimo de 1000 sacos) e pré-embalados em lotes de 
100.  Disponíveis em dois tamanhos:  20,3 cm x 30,5 cm (8” 
x 12”) e 25,4 cm x 38,1 cm (10” x 15”).
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SACOS PARA PROVAS COM FORROS
Estes sacos de provas em polietileno são herméticos, transparentes, termosseláveis e super 
resistentes.  São revestidos com material plástico impermeável (saran) para fornecer integridade contra 
ar, vapor e líquido, garantindo que não haverá nenhuma contaminação da prova na bolsa.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EPP01 Saco para provas com forro, 10,16 cm x 25,4 cm (4” x 10”), 100 unidades 
EPP02 Saco para provas com forro, 15,24 cm x 20,32 cm (6” x 8”), 75 unidades 
EPP03 Saco para provas com forro, 20,32 cm x 25,4 cm (8” x 10”), 75 unidades 
EPP04 Saco para provas com forro, 20,32 cm x 30,48 cm (8” x 12”), 40 unidades 
EPP05 Saco para provas com forro, 25,4 cm x 30,48 cm (10” x 12”), 50 unidades 

Sacos para coleta de provas

SACO PARA PROVAS DE BALÍSTICA
Sacos de polietileno de 10,2 cm x 10,2 cm x 0,1016 mm de espessura (4” x 4” x 0,004”) para armazenar 
cápsulas ou projéteis.  É altamente recomendável que as balas recuperadas sejam embaladas 
individualmente em papel de seda e embaladas em sacos separados.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
BB3 Saco para provas de balística, 10,2 cm x 10,2 cm x 0,1016 mm (4” x 4” x 0,004”), 100 unidades 

ENVELOPES DE TYVEK® PARA COLETA DE PROVAS
Estes envelopes de Tyvek® para coleta de provas são resistentes! Eles suportam manuseio pesado e 
acomodam itens de formato irregular/pesados, como armas, ferramentas e vidro. Impressos em preto, 
com adesivo de contato e medindo 241 mm x 305 mm (9 1/2” x 12 1/2”). Garanta o lacre com fi tas de 
integridade SIRCHMARK™ da SIRCHIE®.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
TVK100 Envelope de Tyvek® para coleta de provas, 24,13 cm x 31,75 cm (9,5” x 12,5”), 100 unidades 

Nº CEB100

SACOS ZIP-TOP SEARCH “CHECK EVIDENCE” OU SACOS PARA PROVAS 
TERMOSSELÁVEIS
Os sacos com o patenteado lacre Zip-Top podem ser abertos e fechados à vontade com a integridade 
protegida e etiquetas ou fi tas de prova. Os sacos Zip-Top e termosseláveis são de polietileno de 0,1 mm 
(0,004”) de espessura. Lacre com seladoras da SIRCHIE.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
CEB100 Saco para provas Zip-Top, 10,2 cm x 25,4 cm x 0,10 mm (4” x 10” x 0,004”), 100 unidades 
CEB200 Saco para provas termosseláveis, 10,2 cm x 25,4 cm x 0,10 mm (4” x 10” x 0,004”), 100 unidades 

Nº TVK100

Nº BB3

Nº FCB50

SACOS PARA CHEQUES FALSOS SEARCH
Preservar a integridade de todos os cheques suspeitos com nossos sacos para cheques falsos. Lacre 
com seladoras da SIRCHIE.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
FCB50 Saco para cheque fraudulento, 9 cm x 21,6 cm x 0,13 mm (3,5” x 8,5” x 0,005”), 100 unidades 



144 SIRCHIE® Produtos • Veículos • Treinamento • www.sirchie.com

Embalagem, rotulagem 
e lacre de provas

BOLSA DE POLIÉSTER KAPAK® COM 2,5 MILÉSIMOS DE POLEGADA DE 
ESPESSURA E TERMOSSELÁVEL
Ajude a eliminar a contaminação cruzada com estas bolsas lacradas de poliéster por três lados e 2,5 
milésimos de polegada de espessura.  Estas bolsas transparentes e termosseláveis contêm lacres 
resistentes de 0,95 cm (3/8”) e fendas de desgaste.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
K2B46C Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 milésimos de polegada, 10,2 cm x 15,2 cm (4” x 6”), 100 unidades 
K2B46M2 Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 milésimos de polegada, 10,2 cm x 15,2 cm (4” x 6”), 2000 unidades 
K2B68C Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 milésimos de polegada, 16,5 cm x 20,3 cm (6 1/2” x 8”), 75 unidades 
K2B68M2 Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 milésimos de polegada, 16,5 cm x 20,3 cm (6 1/2” x 8”), 2000 unidades 
K2B812L Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 milésimos de polegada, 20,3 cm x 30,5 cm (8” x 12”), 40 unidades 
K2B812M2 Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 milésimos de polegada, 20,3 cm x 30,5 cm (8” x 12”), 2000 unidades 
K2B1012L Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 milésimos de polegada, 25,4 cm x 30,5 cm (10” x 12”), 30 unidades 
K2B1012M2   Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 milésimos de polegada, 25,4 cm x 30,5 cm (10” x 12”), 2000 unidades 
K2B916L Bolsa de poliéster Kapak®, 2,5 milésimos de polegada, 24,1 cm x 40,6 cm (9 1/2” x 16”), 20 unidades 
K2B1216L Bolsa de poliéster Kapak® 2,5 milésimos de polegada, 30,5 cm x 40,6 cm (12” x 16”), 15 unidades 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
KTR92 Rolo de tubo de poliéster Kapak®, 2,5 milésimos de polegada, 24,1 cm x 76,2 m (9 1/2” x 250’) 
KTR16 Rolo de tubo de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 40,6 cm x 38,1 m (16” x 125’) 
KTR24 Rolo de tubo de poliéster Kapak®, 2,5 milésimos de polegada, 61 cm x 76,2 m (24” x 250’) 
KTR94 Rolo de tubo de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 24,1 cm x 38,1 m (9 1/2” x 125’) 

ROLO DE POLIÉSTER 
TRANSPARENTE
Elimine a possibilidade de contaminação 
cruzada com este rolo de poliéster.  Uma bolsa 
termosselável e resistente a perfurações e 
hermeticamente fechada para armazenamento 
de provas.  Disponível em espessuras de 2,5 e 
4,5 milésimos de polegada.  

Bolsas e tubos de poliéster para 
coleta de provas

LOJA
ON-LINE
www.sirchie.com

BOLSAS E TUBOS DE 
POLIÉSTER
As bolsas de poliéster de 2,5 e 4,5 
milésimos de polegada são mais rígidas 
e oferecem maior resistência a furos 
e desgastes.  Elas oferecem outra 
opção para manusear objetos e metais 
pontiagudos, além de outros objetos 
perigosos.

Devido à sua espessura, as bolsas 
também são altamente práticas e 
utilizadas para o armazenamento de 
drogas e outras substâncias ilícitas.

São uma opção para ajudar a deixar o 
trabalho de transporte e armazenamento 
de objetos e substâncias perigosas mais 
seguro para todas as partes envolvidas 
no processo de manipulação de provas

NOVO!

NOVO!
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Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
K4B46C Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 10,2 cm x 15,2 cm (4” x 6”), 100 unidades 
K4B46M Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 10,2 cm x 15,2 cm (4” x 6”), 1000 unidades
K4B68C Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 16,5 cm x 20,3 cm (61/2” x 8”), 75 unidades 
K4B68M Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 16,5 cm x 20,3 cm (6 1/2” x 8”), 1000 unidades
K4B89L Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 20,3 cm x 24,1 cm (8” x 9 1/2”), 50 unidades
K4B89M Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 20,3 cm x 24,1 cm (8” x 9 1/2”), 1000 unidades 
K4B812L Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 20,3 cm x 30,5 cm (8” x 12”), 40 unidades 
K4B812M Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 20,3 cm x 30,5 cm (8” x 12”), 1000 unidades 
K4B1012L Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 25,4 cm x 30,5 cm (10” x 12”), 30 unidades 
K4B1012M Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 25,4 cm x 30,5 cm (10” x 12”), 1000 unidades 
K4B916L Bolsa de poliéster Kapak® 4,5 milésimos de polegada, 24,1 cm x 40,6 cm (9 1/2” x 16”), 20 unidades 
K4B9165C Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 24,1 cm x 40,6 cm (9 1/2” x 16”), 500 unidades 
K4B1216L Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 31 cm x 40,6 cm (12” x 16”), 15 unidades 
K4B12165C Bolsa de poliéster Kapak®, 4,5 milésimos de polegada, 31 cm x 40,6 cm (12” x 16”), 500 unidades 

BOLSA DE POLIÉSTER KAPAK® COM 4,5 MILÉSIMOS DE POLEGADA DE 
ESPESSURA E TERMOSSELÁVEL
Ajude a eliminar a contaminação cruzada com estas bolsas lacradas de poliéster por três lados e 4,5 
milésimos de polegada de espessura.  Elas têm vedações de 0,95 cm (3/8”) sem fendas, transparentes, 
são termosseláveis e as bolsas com lacre em três lados mais duráveis do setor.

SELADORAS PARA BOLSAS E 
TUBOS DE POLIÉSTER
Utilize essas seladoras para lacre de 
bolsas e tubos de poliéster Kapak® (não 
devem ser usadas em sacos plásticos de 
polietileno). Disponíveis nos tamanhos 
26,7 cm (10 1/2”) e 45,7 cm (18”), 110 V.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
BPHS10 Seladora, 26,7 cm (10 1/2”) 
BPHS18 Seladora, 45,7 cm (18”) 

Seladoras e bolsas de poliéster 
para coleta de provas

LOJA
ON-LINE
www.sirchie.com

NOVO!

NOVO!
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Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
620E Saco para provas termosselável, 7,6 cm x 12,7 cm (3” x 5”), 100 unidades 
621E Saco para provas termosselável, 10,2 cm x 25,4 cm (4” x 10”),100 unidades 
622E Saco para provas termosselável, 20,3 cm x 30,5 cm (8” x 12”), 100 unidades 
623E Saco para provas termosselável, 30,5 cm x 51 cm (12” x 20”), 100 unidades 
624E Saco para provas termosselável, 22,9 cm x 38,1 cm x 7,6 cm (9” x 15” x 3”) (largura expansível), 100 unidades 

Saco para provas termosselável 
e seladoras

SACO PARA PROVAS TERMOSSELÁVEL SEARCH
Estes sacos são transparentes, super resistentes e recipientes econômicos para provas que protegem 
uma variedade de itens de prova não orgânicos.  As paredes têm a espessura de 3 milésimos de 
polegada. Os sacos podem ser fechados instantaneamente com uma seladora, etiquetas ou fi tas para 
provas.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
614E Seladora para saco de provas Impulse, 110 V CA, 10 cm (4”) 
614E220 Seladora para saco de provas Impulse, 220 V CA, 10 cm (4”) 
696E Seladora para saco de provas Impulse, 110 V CA, 30 cm (12”) 
696E220 Seladora para saco de provas Impulse, 220 V CA, 30 cm (12”) 
696E1 Seladora para saco de provas Impulse, 110 V CA, 51 cm (20”) 
696E1220 Seladora para saco de provas Impulse, 220 V CA, 51 cm (20”) 
796EC12 Seladora para saco de provas Impulse com cortador, 110 V CA, 30 cm (12”) 
796EC12220 Seladora para saco de provas Impulse com cortador, 220 V CA, 30 cm (12”) 

Nº 621E Saco para provas termosselável 
mostrado com a seladora Nº 614E.

Nº 614E

Nº 696E

Nº 696E1

Nº 796EC12

SELADORA PARA SACO DE PROVAS IMPULSE SEARCH
Esta é uma excelente ferramenta para a equipe de diligência na cena do crime.  A integridade das 
provas está garantida com a termosselagem dos sacos de polietileno.  Basta ligar e usar, não é 
necessário tempo de aquecimento.  Use-a com qualquer tipo de saco para provas termosselável.  A 
seladora tem um controle de temperatura/tempo, corpo em alumínio fundido, largura de 2 mm para 
selagem e tensão de operação de 110 ou 220 Volts.  Disponível nos modelos de 10 cm (4”), 30 cm (12”) 
e 51 cm (20”) e 30 cm (12”) com cortador.
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Saco para provas termosselável com bloco de 
anotações

Saco para provas termosselável com bloco de Saco para provas Zip-Top com bloco de anotações

Nº ZWB02

Nº PWB01

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
PWB01   Saco termosselável para provas com bloco de anotações, 7,6 cm x 15,2 cm (3” x 6”), 100 unidades 
PWB02   Saco termosselável para provas com bloco de anotações, 15,2 cm x 25,4 cm (6” x 10”), 100 unidades 
PWB03   Saco termosselável para provas com bloco de anotações, 25,4cm x 31 cm (10” x 12”), 100 unidades 
PWB04   Saco termosselável para provas com bloco de anotações, 31 cm x 51 cm (12” x 20”), 100 unidades 
ZWB01 Saco Zip-Top para provas com bloco de anotações, 10,2 cm x 15,2 cm (4” x 6”), 100 unidades 
ZWB02 Saco Zip-Top para provas com bloco de anotações, 23 cm x 31 cm (9” x 12”), 100 unidades 
ZWB03 Saco Zip-Top para provas com bloco de anotações, 31 cm x 38 cm (12” x 15”), 100 unidades 

SACO PARA PROVAS ZIP-TOP OU TERMOSSELÁVEL COM BLOCO DE 
ANOTAÇÕES
Estes sacos têm 0,10 mm (0,004”) de espessura e oferecem os mesmos recursos dos outros sacos de 
polietileno da SIRCHIE® além de um bloco de anotações na parte dianteira do saco para adicionar 
advertências ou outras instruções com caneta ou marcador.

Saco para provas Zip Top e 
termosselável

Os sacos para provas Zip-Top são fáceis de selar!

SACOS PARA PROVAS 
ZIP-TOP SEARCH
Estes resistentes sacos para provas Zip-Top 
(lacre embutido) são fabricados com polietileno 
de 4 milésimos de polegada, extra durável.  São 
excelentes para embalar produtos não orgânicos 
onde a possibilidade de condensação não é um 
fator.  A integridade pode ser garantida com fi tas 
ou etiquetas para provas após o fechamento.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ZTE01 Saco para provas Zip-Top, 10,2 cm x 15,2 cm (4” x 6”), 100 unidades 
ZTE02 Saco para provas Zip-Top, 23 cm x 31 cm (9” x 12”), 100 unidades 
ZTE03 Saco para provas Zip-Top, 33 cm x 46 cm (13” x 18”), 100 unidades 

Os sacos para provas Zip-Top são excelentes 
para embalar itens não orgânicos.
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ROLO DE SACOS PARA PROVAS COM LISTRA BRANCA
Estes tubos têm 4 milésimos de polegada de espessura com uma listra branca para o registro de 
informações. É impossível ter todos os sacos do tamanho que você precisa para cada prova. Os rolos 
de polietileno da SIRCHIE® permitem que as agências ajustem o tamanho apenas para o necessário. 
Disponíveis em cinco larguras diferentes. Estenda o comprimento desejado do material, corte e utilize 
qualquer uma das seladoras da SIRCHIE para lacrar as extremidades abertas.

DISPENSADOR PARA ROLO DE SACO PARA PROVAS
Utilize estes práticos dispensadores para os rolos de saco de provas de 7,6 cm, 15,2 cm, 30,4 
cm, 40,6 cm e 51 cm (3”, 6”, 12”, 16” e 20”) da SIRCHIE. Instale em uma mesa ou monte na 
parede utilizando as peças de montagem incluídas.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EBTD12 Dispensador para rolo de saco para provas, 30 cm (12”) 
EBTD24 Dispensador para rolo de saco para provas, 60 cm (24”) 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
PETW3 Rolo de saco para provas com listra branca, 7,6 cm x 160 m (3” x 525’) 
PETW6 Rolo de saco para provas com listra branca, 15,2 cm x 160 m (6” x 525’) 
PETW12 Rolo de saco para provas com listra branca, 30,4 cm x 160 m (12” x 525’) 
PETW16 Rolo de saco para provas com listra branca, 40,6 cm x 160 m (16” x 525’) 
PETW20 Rolo de saco para provas com listra branca, 51 cm x 160 m (20” x 525’) 

Dispensador e rolo de saco para 
coleta de provas

Nº PETW12

Nº PETW12 Nº PETW6 Nº PETW3

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EBTD12 

Nº EBTD12 mostrado com o rolo de saco 
para provas Nº PETW12.
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Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EB000 Saco para provas em branco, 12,7 cm x 8 cm x 25 cm (5” x 3 1/8” x 9 7/8”), 100 unidades 
EB000P Saco para provas pré-impresso, 12,7 cm x 8 cm x 25 cm (5” x 3 1/8” x 9 7/8”), 100 unidades 
EB000P2M Saco para provas pré-impresso, 12,7 cm x 8 cm x 25 cm (5” x 3 1/8” x 9 7/8”), 2000 unidades 
EB001 Saco para provas em branco, 17,8 cm x 11,4 cm x 35 cm (7” x 4 1/2” x 13 3/4”), 100 unidades  
EB001P Saco para provas pré-impresso, 17,8 cm x 11,4 cm x 35 cm (7” x 4 1/2” x 13 3/4”), 100 unidades 
EB001P1M Saco para provas pré-impresso, 17,8 cm x 11,4 cm x 35 cm (7” x 4 1/2” x 13 3/4”), 1000 unidades 
EB002 Saco para prova em branco, 20,3 cm x 12,7 cm x 45,7 cm (8” x 5” x 18”), 100 unidades  
EB002P Saco para provas pré-impresso, 20,3 cm x 12,7 cm x 45,7 cm (8” x 5” x 18”), 100 unidades 
EB002P5C Saco para provas pré-impresso, 20,3 cm x 12,7 cm x 45,7 cm (8” x 5” x 18”), 500 unidades 
EB003 Saco para provas em branco, 31 cm x 17,8 cm x 45,7 cm (12” x 7” x 18”), 100 unidades 
EB003P Saco para provas pré-impresso, 31 cm x 17,8 cm x 45,7 cm (12” x 7” x 18”), 100 unidades 
EB003P5C Saco para provas pré-impresso, 31 cm x 17,8 cm x 45,7 cm (12” x 7” x 18”), 500 unidades 

Rolos e sacos para provas de 
papel kraft

SACOS PARA PROVAS EM BRANCO E PRÉ-IMPRESSO (PAPEL KRAFT)
Estes sacos para provas de papel kraft marrom são fornecidos em branco e pré-impressos com todos 
os dados da cadeia de posse e de identifi cação.  São duráveis, porosos e disponíveis em quatro 
tamanhos para diversas embalagens de provas.  Utilize as fi tas de integridade da SIRCHIE® para lacrar 
adequadamente os sacos.

SACOS PARA PROVAS DE PAPEL KRAFT GIGANTE
Fabricados com papel kraft reforçado com 2 camadas e 31 kg (70 lb), esses sacos para provas gigantes 
têm uma expansão de 30,5 cm (12”). Perfeitos para armazenar itens de grande porte como cobertores 
ou roupas que não cabem em sacos convencionais. Utilize as etiquetas para provas Nº ZTE10, ET6 ou 
EIL05R (páginas 162 e 165) da SIRCHIE para identifi car o conteúdo.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EB004 Saco para provas de papel kraft gigante, em branco, 40,6 cm x 31 cm x 89 cm (16” x 12” x 35”), 50 unidades 

Nº KPT001

ROLO DE SACO PARA PROVAS DE PAPEL KRAFT
Fabricado com papel kraft reforçado com 2 camadas e 31 kg (70 lb), este rolo é perfeito para fazer 
embalagens de provas de tamanhos personalizados. Estão disponíveis rolos de 91,4 m (300 pés) em 
dois tamanhos. Utilize as etiquetas para provas ZTE10, ET6 ou EIL05R (páginas 162 e 165) da SIRCHIE 
para identifi car o conteúdo.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
KPT001 Rolo para provas em papel kraft, 23 cm x 15,2 cm x 91,4 m (9” x 6” x 300’) 
KPT002 Rolo para provas em papel kraft, 23 cm x 15,2 cm x 91,4 m (12” x 8” x 300’) 

Nº EB004

Os sacos em kraft 

são fornecidos 

em branco e pré-

impressos!
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Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EB006 Saco para provas, 27,9 cm x 121,9 cm (11” x 48”) com 17,7 cm (7”) de expansão, 50 unidades 
EB007 Saco para provas, 58,4 cm x 76,2 cm (23” x 30”) com 17,7 cm (7”) de expansão, 15 unidades 
EB008 Saco para provas, 58,4 cm x 111,7 cm (23” x 44”) com 17,7 cm (7”) de expansão, 15 unidades 
EB009 Saco para provas, 48, 2 cm x 127 cm (19” x 50”) com 40,6 cm (16”) de expansão, 8 unidades 

Nº EB006

Rolos e sacos grandes para 
provas de papel kraft

SACOS PARA PROVAS EM 
PAPEL KRAFT
Estes sacos para provas são fabricados com 
papel kraft reforçado com 2 camadas e 31 kg 
(70 lb), e costurados em uma extremidade para 
maior durabilidade.  Utilize as etiquetas para 

provas ZTE10, ET6 ou EIL05R (páginas 162 
e 165) da SIRCHIE® para 
identifi car o conteúdo.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
KRP100 Rolo de papel kraft, 91,4 cm x 365,8 m (36” x 1200’) 
WPR100 Rolo de papel branco, 91,4 cm x 219,5 m (36” x 720’) 
BPR100 Rolo de papel preto, 91,4 cm x 219,5 m (36” x 720’) 
KPD36 Dispensador de papel de 91,4 cm (36”) para rolos largos 

DISPENSADOR E ROLO DE PAPEL PARA PROVAS
Oferecemos três diferentes rolos de papel kraft para embalar itens muito grandes para os sacos; 
branco para cobrir uma superfície e examinar provas; e preto para bloquear luz em excesso.  Elimine o 
desperdício de papel utilizando o dispensador Nº KPD36.

Dispensador vendido separadamente.

SACOS PARA PROVAS EM 
PAPEL KRAFT
Estes sacos para provas são fabricados com 
papel kraft reforçado com 2 camadas e 31 kg 
(70 lb), e costurados em uma extremidade para 
maior durabilidade.  Utilize as etiquetas para 

provas ZTE10, ET6 ou EIL05R (páginas 162 

Nº EB007

Nº EB009

Nº EB008
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ENVELOPES DE PROVAS PRÉ-IMPRESSOS
Quando não forem necessários grandes recipientes para coleta de provas, os envelopes da SIRCHIE® 
são perfeitos. Excelentes para cabelos, fi bras e fragmentos de todos os tipos. Pré-impressos com todas 
as informações adequadas. Basta umedecer para lacrar ou usar qualquer uma das etiquetas adesivas da 
Série SM100 (consulte a página 160) da SIRCHIE.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EE36 Envelope para provas pré-impresso, branco, 8,9 cm x 16,5 cm (3 1/2” x 6 1/2”), 100 unidades 
EE57 Envelope para provas pré-impresso, branco, 12,7 cm x 19 cm (5” x 7 1/2”), 100 unidades 
EE69 Envelope para provas pré-impresso, branco, 15,2 cm x 22,9 cm (6” x 9”), 100 unidades 
EE912 Envelope para provas pré-impresso, branco, 22,9 cm x 30,5 cm (9” x 12”), 100 unidades 

ENVELOPE DE GLASSINE PARA PROVAS
Elimine a eletricidade estática e outros problemas de embalagens com os nossos envelopes porosos e 
transparentes de glassine.  Perfeitos para embalar micropartículas de provas como cabelo, fi bras, cacos 
de vidro, lascas de tinta, vegetação e muito mais.

Nº GEE55

Nº GEE34

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
GEE34 Envelope de glassine para provas, 7,6 cm x 11,4 cm (3” x 4 1/2”), 100 unidades 
GEE55 Envelope de glassine para provas, 14 cm x 14 cm (5 1/2” x 5 1/2”), 100 unidades 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EE513 Envelope reforçado de papel manilha para provas, 14 cm x 28 cm x 8,9 cm (51/2” x 11” x 3 1/2”), 100 unidades 
EEVW511 Envelope de papel manilha com janela, 14 cm x 28 cm x 8,9 cm (5 1/2” x 11” x 3 1/2”), 100 unidades 
EE813 Envelope reforçado de papel manilha para provas, 20,3 cm x 28 cm x 8,9 cm (8” x 11” x 3 1/2”), 100 unidades 
EEVW811 Envelope de papel manilha com janela, 20,3 cm x 28 cm x 8,9 cm (8” x 11” x 3 1/2”), 100 unidades 

ENVELOPE REFORÇADO DE PAPEL MANILHA PARA PROVAS
Estes resistentes envelopes de papel manilha têm uma capacidade de expansão de 89 mm (3 1/2”). 
Cada envelope é impresso com todas as informações necessárias para a coleta de provas, garantindo 
a cadeia de custódia apropriada. Estes envelopes econômicos são oferecidos em dois tamanhos 
práticos. Garanta a integridade com fi ta SIRCHMARK™ (consulte a página 157) ou outros produtos para 
integridade. Eles também estão disponíveis em 10,16 cm x 24,76 cm (4” x 9 3/4”) com janela, juntamente 
com as mesmas informações detalhadas no lado oposto.

Nº EE813

Nº EEVW811 com impressão de um lado e 
janela de visualização no lado oposto.

Envelopes para provas
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Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ECB001G Caixa de provas para guardar armas, 37,5 cm x 20 cm x 5,7 cm (14 3/4” x 7 7/8” x 2 1/4”), 25 unidades 
ECB001K Caixa para guardar facas, 40,6 cm x 7,6 cm x 5,1 cm (16” x 3” x 2”), 25 unidades 
ERB004 Caixa de provas para guardar rifles*, 130 cm x 23 cm x 7,6 cm (51” x 9” x 3”), 25 unidades 

*As caixas de provas para guardar rifles implicarão em custo de pacotes de grandes dimensões por parte da transpor-
tadora.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ECB001 Caixa provas para diversas, 37,5 cm x 20 cm x 5,7 cm (14 3/4” x 7 7/8” x 2 1/4), 25 unidades 

Caixas e amarradores para 
coleta de provas

CAIXA PARA PROVAS DIVERSAS
Esta caixa oferece excelente armazenamento para diversos tipos de provas.

CAIXA PARA PROVAS DE PAPEL KRAFT
As caixas para provas de papel kraft são excelentes para armazenar pequenas peças de metal, vidro e 
outros itens de prova mais frágeis que não precisam de proteção hermética.  Cada caixa contém um 
forro de algodão.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ECB002 Caixa para provas de papel kraft, 7,8 cm x 5,4 cm x 2,5 cm (3 1/16” x 2 1/8” x 1”), 50 unidades 
ECB003 Caixa para provas de papel kraft, 13,3 cm x 9,5 cm x 2,2 cm (5 1/4” x 3 3/4” x 7/8”), 50 unidades. 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ET100 Amarradores removíveis para provas em náilon, 31 cm (12”), 100 unidades 

AMARRADORES REMOVÍVEIS PARA PROVAS EM NÁILON
Prenda a prova no lugar ao utilizar as caixas para provas ECB001, ECB001G, ECB001K ou ERB004 da 
SIRCHIE. Os furos nos painéis inferiores das caixas permitem que os amarradores removíveis envolvam 
e mantenham as provas no lugar – utilize amarradores com gancho para peças de provas maiores. 
Reutilize os amarradores pressionando a lingueta de liberação.

CAIXAS PARA PROVAS PARA GUARDAR ARMAS, FACAS E RIFLES
Estas caixas de provas de tamanho personalizado armazenam itens como pistolas, revólveres, facas 
e rifl es.  São pré-impressas na parte externa para registrar a cadeia de custódia e as informações 
necessárias de identifi cação.  Os furos localizados no painel inferior da caixa são utilizados para fi xar a 
arma no lugar com amarradores removíveis para provas da SIRCHIE® (vendidos separadamente).

Nº ECB003

Nº ECB001

Nº ERB004

Nº ECB001K

Alguns tipos de provas exigem um 
armazenamento além da capacidade 
dos sacos de plástico.  Utilize as caixas 
para coleta de provas da SIRCHIE®. 
Fabricadas em papelão ondulado de 
90 kg (200 lb) com a parte interna em 
marrom e externa em branco. Elas 
oferecem excelente armazenamento 
em prateleiras em qualquer sala de 
arquivamento. No painel inferior destas 
caixas existem furos para prender as 
provas utilizando amarradores para 
provas da SIRCHIE. As caixas são 
impressas na parte superior, prontas 
para informações sobre provas e cadeia 
de custódia.

Nº ET100

Nº ECB002

Nº ECB001G
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Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ECB004 Caixa para coleta de provas, 26,4 cm x 16,2 cm x 11,4 cm (10 3/8” x 6 3/8” x 4 1/2”), 40 unidades
ECB005 Caixa para coleta de provas, 35 cm x 27,3 cm x 13,3 cm (13 3/4” x 10 3/4” x 5 1/4”), 25 unidades
ECB006 Caixa para coleta de provas, 37,5 cm x 29,2 cm x 31,4 cm (14 3/4” x 11 1/2” x 12 3/8”), 20 unidades
ECB007 Caixa para coleta de provas, 46,7 cm x 36,8 cm x 37,5 cm (18 3/8” x 14 1/2” x 14 3/4”), 10 unidades

Caixas e fitas de lacre para 
coleta de provas

CAIXAS DE COLETA DE PROVAS
Estas caixas de provas são fabricadas em papelão kraft ondulado resistente.  Elas são impressas em um 
lado para informações sobre provas e cadeia de custódia.

CAIXA PARA COLETA DE PROVAS/REGISTROS
COM TAMPA REMOVÍVEL
Armazene registros ou provas nestas caixas da SIRCHIE®. Elas são brancas interna e externamente, 
com uma tampa removível. Têm um formulário para registro de informações pré-impresso ao lado da 
caixa e também são fornecidas com etiqueta para cadeia de custódia. Em duas peças (parte superior e 
inferior). Fornecidas desmontadas para fácil armazenamento.

DISPENSADOR E FITA LACRE PARA CAIXA DE PROVAS
A fi ta acrílica transparente 705E, impressa em vermelho, é ideal para um manter o lacre de integridade 
em caixas.  A fi ta de prova impressa em preto 704E ou a amarela brilhante 706E com letras em preto 
também oferecem segurança.  Todas podem ser utilizadas com o dispensador manual BSET1D.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ECB008 Caixa para provas/registros, 61 cm x 30,5 cm x 25,4 cm (24” x 12” x 10”), 10 unidades 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
704E Fita lacre para caixas de provas (preta), 7,6 cm x 50,3 m (3” x 165’)
705E Fita lacre para caixas de provas (vermelha), 5,1 cm x 100,6 m (2” x 330’)
706E Fita lacre para caixas de provas (preto sobre amarelo) 5,1 cm x 50,3 m (2” x 165’)
707E Fita lacre para caixas de provas (preto sobre vermelho) 5,1 cm x 50,3 m (2” x 165’)
BSET1D Dispensador de fita 7,6 cm (3”)

Nº 705E

Nº 706E

Nº ECB004

A fita lacre para caixas de provas Nº 705E é 
perfeita para manter as provas em caixas.

Caixa de prova/coleta
com tampa removível

Dispensador Nº BSET1D e fita Nº 704E

Nº 704E

CAIXA DOBRÁVEL PARA PROVAS EM PAPELÃO ONDULADO BRANCO
Recipientes extra fortes para as mais delicadas formas de provas físicas.  Eles suportam manuseio 
pesado quando são utilizadas para enviar provas essenciais ao laboratório.  Precisam de pouco espaço 
de armazenamento até serem montadas.  Proteja tudo, de vestígios de provas a armas.  A superfície 
branca, que pode ser facilmente marcada, permite a entrada de todos os detalhes da cadeia de posse.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EFB333 Caixa dobrável para provas, branca, ondulada, 7,6 cm x 7,6 cm x 7,6 cm (3” x 3” x 3”), 10 unidades
EFB543 Caixa dobrável para provas, branca, ondulada, 12,7 cm x 10,2 cm x 7,6 cm (5” x 4” x 3”), 10 unidades
EFB753 Caixa dobrável para provas, branca, ondulada, 17,8 cm x 12,7 cm x 7,6 cm (7” x 5” x 3”), 10 unidades
EFB983 Caixa dobrável para provas, branca, ondulada, 22,9 cm x 20,3 cm x 7,6 cm (9” x 8” x 3”), 10 unidades

As Nº EFB333 e Nº EFB983 são enviadas 
desmontadas e dobradas em conjunto em 

segundos.

Nº 707E
NOVO!
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Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ECT4 Tubo retrátil, 12 cm x 19,8 cm (4 3/4” a 7 7/8”), 3,2 cm diâmetro (1,26”), 12 unidades 
ECT5 Tubo retrátil, 19,8 cm x 35 cm (7 7/8” a 13 3/4”), 5,2 cm diâmetro (2,047”), 12 unidades 
ECT6 Tubo retrátil, 35 cm x 61,9 cm (13 3/4” a 24 3/8” ), 6,5 cm diâmetro (2,559”), 12 unidades 

Tubos para coleta de provas 

TUBOS TELESCÓPICOS DE COLETA DE PROVAS
Estes tubos apresentam uma extensão telescópica.  Todos os tubos são fabricados em polipropileno 
translúcido exceto o Nº ECT4 que utiliza PVC transparente.  Os entalhes no tubo interno permitem a 
expansão telescópica para se ajustar às provas contidas.  Um mecanismo de bloqueio de retração nos 
tubos redondos os mantém na posição estendida enquanto a extremidade sextavada os impede de 
rolar.  Os tubos reutilizáveis são rígidos, duráveis e resistentes a umidade e óleo.

TUBOS PARA TRANSPORTE DE SERINGAS SHARPSTUBE™
Projetados para apoiar uma seringa hipodérmica para transporte, esses tubos têm marcas 
internacionais brilhantes em vermelho-alaranjado de material de risco biológico.  Uma extremidade 
do tubo contém um material de lacre que imobiliza a agulha da seringa e impede vazamentos.  Seu 
formato retangular de 2,5 cm x 20,3 cm (1” x 8”) permite um excelente armazenamento e manuseio.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ECT2 Tubo para transporte de seringas, 2,5 cm x 20,3 cm (1” x 8”), 12 unidades 

TUBOS PARA COLETA DE PROVAS
No mundo atual, a exposição ao vírus da AIDS (HIV), hepatite B e outras doenças transmitidas pelo 
sangue é um problema grave e mortal. Utilize os tubos plásticos transparentes para coleta de provas 
da SIRCHIE® para proteger a equipe de coleta de provas. Disponível em dois tamanhos para sua 
comodidade. O tubo ECT1 utiliza uma rolha de espuma de polietileno para imobilização de objetos 
pontiagudos, como seringas e tem 20,3 cm (8”) de comprimento, 3,3 cm (1 5/16”) de diâmetro com uma 
espessura de 0,07 cm (0,03”). O tubo ECT3 é perfeito para tipos de provas de grande porte, como facas 
e várias seringas. O ECT3 tem duas tampas e um forro de espuma de polietileno para proteger contra 
pontas afi adas. O tubo tem 7,6 cm (3”) de diâmetro, 30,5 cm (12”) de comprimento e uma espessura de 
0,08 cm (0,035”). Utilize as tiras para material de risco biológico BIO400 da SIRCHIE (consulte a página 
159) para lacrar e marcar os tubos adequadamente. 

Nº ECT3 Nº ECT1

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ECT1 Tubo para coleta de provas, 3,3 cm x 20,3 cm (1 5/16” x 8”), 12 unidades 
ECT3 Tubo para coleta de provas, 7,6 cm x 30,5 cm (3” x 12”), 8 unidades 

Nº ECT6 Nº ECT5 Nº ECT4
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 Nº ECJ16             Nº ECJ8 Nº ECJ4 Nº ECJ2 Nº ECJ1  Nº ECJ2WM

Recipientes e potes para coleta 
de provas

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ECJ1 Pote para coleta, 30 ml (1 onça líq.), poliestireno, 15 unidades 
ECJ2 Pote para coleta, 59 ml (2 onças líq.), poliestireno, 15 unidades 
ECJ4 Pote para coleta, 118 ml (4 onças líq.), poliestireno, 15 unidades 
ECJ8 Pote para coleta, 237 ml (8 onças líq.), poliestireno, 15 unidades 
ECJ16 Pote para coleta, 473 ml (16 onças líq.), poliestireno, 15 unidades 
ECJ2WM Pote de boca larga, 59 ml (2 onças líq.), poliestireno, 15 unidades 
ECGJ1 Pote para coleta, 30 ml (1 onça líq.), vidro, 16 unidades 
ECGJ2 Pote para coleta, 59 ml (2 onças líq.), vidro, 16 unidades 
ECGJ4 Pote para coleta, 118 ml (4 onças líq.), vidro, 16 unidades 
ECGJ8 Pote para coleta, 237 ml (8 onças líq.), vidro, 4 unidades 

RECIPIENTES PARA COLETA DE PROVAS
Sem emendas, latas totalmente em metal com uma 
etiqueta branca afi xada na parte superior.  Proporcionam 
um excelente meio para embalagem de uma ampla 
variedade de itens de prova frágeis e menores.  Proteja 
balas, cápsulas, amostras de solo e outros itens.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ECC5L Recipiente para coleta, 14,8 ml (1/2 onça líq.), 3,8 cm x 1,3 cm (1,5” x 0,5”), 25 unidades 
ECC1L Recipiente para coleta, 30 ml (1 onça líq.), 5,1 cm x 1,6 cm (2” x 0,625”), 25 unidades 
ECC2L Recipiente para coleta, 60 ml (2 onças líq.), 6 cm x 1,9 cm (2,375” x 0,75”), 25 unidades 
ECC4L Recipiente para coleta, 118 ml (4 onças líq.), 7,9 cm x 2,4 cm (3,125” x 0,9375”), 25 unidades

Nº ECGJ1

POTES PARA COLETA DE PROVAS
Estes potes herméticos e transparentes para provas são perfeitos para situações que exigem 
embalagens rígidas.  Disponíveis em poliestireno e vidro com encaixe justo e tampas de rosca, eles são 
ideais para líquidos e tipos frágeis de provas.  Lacre com fi ta de integridade (consulte a página 155).

Nº ECC4LNº ECC2L

Nº ECC1LNº ECC5L

Nº ECGJ2

Nº ECGJ4

Nº ECGJ8
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RECIPIENTES PARA COLETA DE 
PROVAS DE MATERIAL SÓLIDO
Estes recipientes oferecem um método exclusivo 
para preservar as formas "sólidas" de provas 
físicas.  Os sólidos são recolhidos e colocados em 
latas.  Uma vez tampados, é formado um lacre 
hermeticamente fechado, evitando a evaporação 
de infl amáveis e hidrocarbonetos.  
Quando entregues ao laboratório, 
eles são aquecidos e as amostras 
de ar retiradas pela separação 
de borracha contida na tampa.  
Disponíveis com e sem etiquetas 
e separações.  Os recipientes 
sem etiquetas e separações estão 
agora disponíveis com ou sem 
revestimento de polímero para 
solventes.

Recipientes para coleta de 
provas

RECIPIENTE PARA AMOSTRAS LÍQUIDAS OU 
SÓLIDAS
Estes recipientes translúcidos de 118 ml (4 onças) para amostras com 
superfície interna estéril podem ser utilizados para armazenamento 
ou transporte de amostras mais líquidas ou sólidas.  Embalados 
individualmente, duráveis, podem suportar temperaturas de -10 °C a 
130 °C (contínuo) ou -10 °C a 140 °C (curto período).  Graduados em 
avoirdupois e unidades métricas.  Não são recomendados para uso 
com hidrocarbonetos (gasolina, querosene etc.).

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
BUK1006 Recipiente para amostras líquidas ou sólidas, 118 ml (4 onças), 100 unidades 

Nº AECGAL

Nº AECQT

Nº AECPT

Nº AEC02

Nº AEC01 Nº AEC00

Os recipientes de material sólido estão agora 
disponíveis com um revestimento de polímero 

para solventes.

Nº CATÁLOGO RECIPIENTE PARA PROVAS DE MATERIAL SÓLIDO PREÇO
AEC00 473 ml (1 quartilho) com separação de borracha e etiquetas, 10 unidades 
AECPT 473 ml (1 quartilho), 10 unidades 
AECPTL 473 ml (1 quartilho), com revestimento de polímero, 10 unidades 
AEC01 946 ml (1 quarto), com separação de borracha e etiquetas, 10 unidades 
AECQT 946 ml (1 quarto), 10 unidades 
AECQTL 946 ml (1 quarto), com revestimento de polímero, 10 unidades 
AEC02 3,8 l (1 gal.), com separação de borracha e etiquetas, 10 unidades 
AECGAL 3,8 l (1 gal.), 10 unidades 
AECGALL 3,8 l (1 gal.) com revestimento de polímero, 10 unidades 

NOVO!
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Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
SM5000 “Evidence” (Prova) vermelha/branca, 16,5 m (54 pés) 
SMW5000 “Evidence” vermelha/branca larga, 7,3 cm x 16,5 m (2 7/8” x 54 pés) 
SM50002 “Evidence” (Prova) vermelha/banca, 33 m (108 pés) 
SM5000B “Evidence” azul/branca, 16,5 m (54 pés) 
SM5000B2 “Evidence” (Prova) azul/branca, 33 m (108 pés) 
SM6000 Vermelha/branca (personalizada*), 16,5 m (54 pés) 
SM60002 Vermelha/branca (personalizada*), 33 m (108 pés) 
SM6000B Azul/branca (personalizada*), 16,5 m (54 pés) 
SM6000B2 Azul/branca (personalizada*), 33 m (108 pés) 

Nº BIO300

FITA PARA PROVAS SIRCHMARK™ COM LISTRA BRANCA
Esta fi ta tem as mesmas características que as fi tas acima e uma faixa branca de 0,95 cm (3/8”) de 
largura em todo o comprimento do rolo. A faixa fornece espaço para escrever todas as informações 
necessárias. Ela aceita canetas esferográfi cas.

Fita lacre para integridade de 
provas

Nº SM5000

Nº SM5000B

Nº SM2000B

Nº SM2000

Nº SM1000

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
SM1000 “Evidence” (Prova) vermelha, 16,5 m (54 pés) 
SM1000B “Evidence” (Prova) azul, 16,5 m (54 pés) 
SMW1000 “Evidence” (Prova) vermelha larga, 7,3 cm x 16,5 m (2 7/8” x 54 pés) 
SM10002 “Evidence” (Prova) vermelha, 33 m (108 pés) 
SM10002B “Evidence” (Prova) azul, 33 m (108 pés) 
SM2000 Vermelha (sem personalização), 16,5 m (54 pés) 
SM20002 Vermelha (sem personalização), 33 m (108 pés) 
SM2000B Azul (sem personalização), 16,5 m (54 pés) 
SM2000B2 Azul (sem personalização), 33 m (108 pés) 
SM3000 Vermelha (personalizada*), 16,5 m (54 pés) 
SM30002 Vermelha (personalizada*), 33 m (108 pés) 
SM3000B Azul (personalizada*), 16,5 m (54 pés) 
SM3000B2 Azul (personalizada*), 33 m (108 pés) 
SM4000 “Evidence” (Prova) transparente, 16,5 m (54 pés) 
SM40002 “Evidence” (Prova) transparente, 33 m (108 pés) 
SM4000B Transparente (personalizada*), 16,5 m (54 pés) 
SM4000B2 Transparente (personalizada*), 33 m (108 pés) 
BIO300 “Biohazard” (Material de risco biológico) vermelha, 33 m (108 pés) 

Nº SM1000B

FITA PARA PROVAS SIRCHMARK™
As fi tas para provas SIRCHMARK™ são fabricadas com uma base de acetato fosco 
apresentando uma superfície superior que pode ser escrita com lápis ou caneta.  Elas 
são revestidas com um adesivo acrílico de secagem rápida permanente que desafi a a 
remoção da maioria das superfícies.  Para aumentar o recurso de rasgar da fi ta, ela é 
perfurada com fendas de 0,5 cm (3/16”) em intervalos de 0,6 cm (1/4”). As bordas serrilhadas 
da fi ta acrescentam redundância à integridade. A superfície superior da fi ta é impressa em tinta vermelha ou azul 
translúcida, depois sobreposta com um identifi cador preto opaco ou com impressão personalizada para uma 
agência. O rolo tem 
3,8 cm (1 1/2”) de largura, 0,002 cm (0,001”) de espessura, com um núcleo de 7,62 cm (3”) com forro de papel kraft 
de 22,6 kg (50 lb).
A tentativa de remoção das fi tas para provas SIRCHMARK™ fará com que a base da fi ta quebre e descole em 
tiras irregulares.  A tonalidade vermelha e azul com impressão em preto dissolverá e manchará quando forem 
aplicados solventes, como álcool e acetona – uma prova positiva de adulteração.  
Disponível em VERMELHO, AZUL ou TRANSPARENTE com ou sem impressão; ou com um logotipo ou 
mensagem personalizados na fita. Cores personalizadas estão disponíveis mediante solicitação.

LACRE DE

-INTEGRIDADE-

Nº SM4000

Impressão personalizada sobre 
fitas para provas SIRCHMARK™
As fitas para provas SIRCHMARK™ com 
impressão personalizada estão disponíveis 
mediante um pedido mínimo de 24 rolos.  
Imprimimos o nome e/ou logotipo de sua 
empresa ou departamento e em quase todos 
os idiomas.  Solicite mais detalhes.
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Dispensador e Fita de 
Integridade para Provas

DISPENSADOR E FITA PARA PROVA E-Z PEEL
As fi tas para provas E-Z PEEL SIRCHMARK™ apresentam um revestimento pré-marcado 
especial que facilita a remoção pela primeira vez. A fi ta SIRCHMARK™ é fabricada com 
uma base de acetato fosco que é revestida com um adesivo acrílico de secagem rápida 
permanente que desafi a a remoção da maioria das superfícies.  Qualquer tentativa de 
adulteração fará com que a base quebre e descole em tiras irregulares. A fi ta dissolve 
e mancha quando são aplicados solventes, como álcool e acetona, prova positiva de 
adulteração. 

Use esta fi ta com nosso dispensador de fi ta E-Z.  Nosso dispensador de fi ta adesiva é fabricado em plástico 
ABS resistente e tem um clipe para cinto embutido para sua comodidade.  Basta puxar a quantidade de fi ta 
que você precisa, retirar a metade do revestimento de papel e aplicar. Quando a fi ta estiver no lugar, retire a 
outra metade do revestimento para colar permanentemente.

Além disso, nosso dispensador de fi ta é reutilizável.  Basta inserir uma moeda, girar 90° e puxar para 
reabastecer.

*Pedido mínimo de 24 rolos para impressões personalizadas.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
STD100 Dispensador de fita E-Z 

Nº CATÁLOGO  FITA E-Z PEEL PREÇO
EZ10002 “Evidence” (Prova) vermelha, 33 m (108 pés) 
EZ20002 Vermelha (sem personalização), 33 m (108 pés) 
EZ2000B2 Azul (sem personalização), 33 m (108 pés) 
EZ30002 Vermelha (personalizada*), 33 m (108 pés) 
EZ3000B2 Azul (personalizada*), 33 m (108 pés) 
EZ40002 “Evidence” (Prova) transparente, 33 m (108 pés) 
EZ4000B2 Transparente (personalizada*), 33 m (108 pés) 

Nº CATÁLOGO FITA E-Z PEEL C/ LISTRA BRANCA PREÇO
EZ50002 “Evidence” (Prova) vermelha/branca, 33 m (108 pés) 
EZ5000B2 “Evidence” azul/branca, 33 m (108 pés) 
EZ60002 vermelha/branca (personalizada*), 33 m (108 pés) 
EZ6000B2 azul/branca (personalizada*), 33 m (108 pés) 

Basta inserir uma moeda e girar 90° para 
abrir, colocar o novo rolo de fita e fechar.

COMO USAR:

1. Retire a quantidade de fita que você 
precisa e rasgue-a.

2. Tire a metade do suporte de papel.

3. Aplique a fita e retire o revestimento de 
papel restante para lacrar provas perma-

nentemente.

PARA REABASTECER:

Cada rolo de fita para provas SIRCHMARK™ é for-
necido em um núcleo de 7,6 cm (3”) em uma prática 

caixa dispensadora.

Cada rolo de fita para provas EZ-Peel é fornecido em um nú-
cleo de 2,54 cm (1”) para uso com nosso dispensador EZ-Peel. 

O dispensador é grátis junto com um pedido de 6 rolos.

LACRE DE

-INTEGRIDADE-

Impressão personalizada sobre fitas para provas E-Z Peel
As fitas para provas E-Z Peel com impressão personalizada estão disponíveis mediante um pedido mínimo de 24 
rolos.  Imprimimos o nome e/ou logotipo de sua empresa ou departamento e em quase todos os idiomas.  Solicite 
mais detalhes



159Telefone:  +1.919.554.2244     Fax:  +1.919.554.2266

Embalagem, rotulagem 
e lacre de provas

Faixas para integridade 
e identificação de provas

TIRAS PARA INTEGRIDADE DE PROVAS SIRCHMARK™
As tiras de integridade de provas SIRCHMARK™ têm 35 mm (1 3/8”) de largura x 178 mm (7”) de 
comprimento e permite que as agências distribuam fi ta para prova de alta qualidade de forma seletiva e 
econômica. Não há necessidade de passar rolos de fi ta, basta colocar a quantidade de fi tas necessárias. 
Elas apresentam a mesma base de fi ta destrutível da fi ta para provas SIRCHMARK™ da SIRCHIE® com 
a estabilidade de um revestimento compacto de 0,01 cm (0,007”). Basta retirar a tira do revestimento e 
aplicar no recipiente de provas. Seis formatos estão disponíveis em vermelho ou azul translúcido com 
impressão sobreposta em preto opaco. As tiras imprimíveis permitem que as agências marquem a data 
e outras informações conforme necessário. Embaladas em uma caixa dispensadora de fácil utilização 
que armazena 100 tiras.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
SM1000SR Tira “Evidence” (Prova) vermelha, 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8” x 7”), 100 unidades 
SM1000SB Tira “Evidence” (Prova) azul, 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8” x 7”), 100 unidades 
SM1000SLR Tira “Lab Sample” (Amostra p/lab) azul, 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8“ x 7”), 100 unidades 
SM1000SLB Tira “Lab Sample” (Amostra p/lab) azul, 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8” x 7”), 100 unidades 
SM1000SCR Tira “Confidential” azul, 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8” x 7”), 100 unidades 
SM1000SCB Tira “Confidential” azul, 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8” x 7”), 100 unidades 
SM1000SSR   Tira “Security Seal” (Lacre de segurança) vermelha, 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8” x 7”), 100 unidades 
SM1000SSB   Tira “Security Seal” (Lacre de segurança) azul, 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8” x 7”), 100 unidades 
SM5000SER   Tira “Sealed Evidence” (Prova lacrada) vermelha, 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8” x 7”), 100 unidades 
SM5000SEB   Tira “Sealed Evidence” (Prova lacrada) azul, 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8” x 7”), 100 unidades 
BIO400 Tira “Biohazard” (Risco biológico) azul, 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8” x 7”), 100 unidades 

TIRAS PARA INTEGRIDADE DE PROVAS COM LISTRA BRANCA
Estas tiras têm um revestimento compacto de 0,01 cm (0,007”) com uma ampla listra branca de 
0,95 cm (3/8”) com as mesmas qualidades de outras tiras de integridade SIRCHIE. Utilize a listra branca 
para escrever informações importantes. Aceita canetas esferográfi cas.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
SM1000SRW “Evidence” (Prova) vermelha/branca, 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8” x 7”), 100 unidades 
SM1000SBW “Evidence” (Prova) azul/branca, 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8” x 7”), 100 unidades 
SM2000SRW Vermelha/branca (personalizada*), 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8” x 7”), 100 unidades 
SM2000SBW Azul/branca (personalizada*), 3,49 cm x 17,7 cm (1 3/8” x 7”), 100 unidades 
SM200E “Evidence” (Prova) vermelha/branca, 7,3 cm x 19,05 cm (2 7/8” x 7 1/2”), 100 unidades 

Nº SM5000SER Nº SM1000SCR

Nº SM1000SCBNº SM5000SEB

Nº SM1000SRW Nº SM2000SRW

Nº SM200E

Nº SM1000SR

Nº SM1000SB

Nº SM1000SLR

Nº SM1000SLB

Nº BIO400

Nº SM1000SSB

Nº SM1000SSR

*Pedido mínimo de 24 caixas para impressões personalizadas.

LACRE DE

-INTEGRIDADE-
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TIRAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PROVAS
Nossas chamativas tiras invioláveis de identifi cação de provas em vermelho sobre branco estão 
disponíveis em três formatos.  No tamanho de 1,90 cm x 17,78 cm (3/4” x 7”) oferecem comodidade e 
economia. Elas são facilmente escritas com canetas ou marcadores permanentes.

Nº 603ES

Nº 606ES

Nº 905ES

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
603ES “Evidence (item)” (Prova - item) vermelha sobre branco, 1,90 cm x 17,78 cm (3/4” x 7”), 100 unidades

606ES   “Evidence (date-number)” (Prova - data-número) vermelha sobre branco, 1,90 cm x 17,78 cm (3/4” x 7”), 100 unidades

905ES   “Evidence (do not touch)” (Prova - não tocar) vermelha sobre branco, 1,90 cm x 17,78 cm (3/4” x 7”), 100 unidades

ETIQUETAS ADESIVAS PARA INTEGRIDADE DE PROVAS
As etiquetas adesivas para integridade de provas têm 3,49 cm (1 3/8”) de largura por 8,26 cm (3 1/4”) de 
comprimento. Têm uma base destrutível e a estabilidade de um revestimento compacto de 0,01 cm 
(0,007”). Basta retirar a tira do revestimento e aplicar no recipiente de provas. As etiquetas adesivas são 
embaladas em quantidades de 100.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
SM100A1C   Etiqueta adesiva “Police Seal” (Lacre policial) vermelha, 3,49 cm x 8,26 cm (1 3/8” x 3 1/4”), 100 unidades 

SM100E1C Etiqueta adesiva “Evidence” (Prova) vermelha, 3,49 cm x 8,26 cm (1 3/8” x 3 1/4”), 100 unidades 

SM100N1C   Etiqueta adesiva “Biohazard” (Risco biológico) vermelha, 3,49 cm x 8,26 cm (1 3/8” x 3 1/4”), 100 unidades 

Nº SM100P1C

Nº SM100E1C

Nº SM100A1C

Nº SM100N1C

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
SM100P1C “Evidence” (Prova) vermelha/branca, 3,49 cm x 8,26 cm (1 3/8” x 3 1/4”), 100 unidades 

ETIQUETAS ADESIVAS PARA INTEGRIDADE DE PROVAS COM LISTRA 
BRANCA
As etiquetas adesivas para integridade de provas têm 3,49 cm (1 3/8”) de largura por 8,26 cm (3 1/4”) de 
comprimento. Têm uma base destrutível e a estabilidade de um revestimento compacto de 0,01 cm 
(0,007”), além de uma listra branca que aceita escrita em caneta esferográfi ca. Basta retirar a tira do 
revestimento e aplicar no recipiente de provas. As etiquetas adesivas são embaladas em quantidades 
de 100.

Etiquetas e fita lacre para 
integridade de provas

FITA INDICADORA DE ADULTERAÇÃO SIRCH-VUE™
A fi ta indicadora de adulteração SIRCH-VUE™ da SIRCHIE® é fabricada com poliéster de 1,25 
milésimos de polegada de espessura e é vermelha com SIRCH-VUE™ impresso em tinta preta. Ela é 
pré-enrolada em um núcleo de 7,62 cm (3 polegadas) e embalada em rolos de 54 m (180 pés).
As fi tas SIRCH-VUE™ podem ser facilmente aplicadas em um saco ou caixa de provas com 
dispensadores manuais padrão, sendo praticamente impossível removê-las, sem evidências de 
adulteração.  Quando aplicado aos itens, a fi ta cria um vínculo que revelará a palavra “OPENED” 
(aberto) se ocorrer adulteração.  Depois que a mensagem oculta for revelada, é extremamente difícil 
montar novamente sem deixar rastros.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
SVUE100 Fita inviolável SIRCH-VUE™, 5,08 cm x 54,8 m (2” x 180’)
SVUE1001 Dispensador de fita SIRCH-VUE™

LACRES DE INTEGRIDADE SIRCHSEAL™
Garanta a integridade das provas gastando pouco com estes lacres de 4 cm x 5 cm (1 1/2” x 2”) em um 
formato reduzido. É praticamente impossível remover a base de 0,003 cm (0,0015”) de espessura sem 
o destruir. Os lacres são ideais para kits de estupro, pequenos itens de prova e recipientes.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ESR1 Lacres de integridade vermelho, rolo com 100
ESR5 Lacres de integridade vermelho, rolo com 500
ESB1 Lacres de integridade azul, rolo com 100
ESB5 Lacres de integridade azul, rolo com 500

Nº ESB1Nº ESR1

A fita SVUE100 aplicada com o dispensador 
(imagem superior) e aparência do lacre adulte-

rado (imagem inferior).

LACRE DE

-INTEGRIDADE-
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Etiquetas de identificação
de provas

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL01R Etiqueta de identificação de provas vermelha/branca, 3,8 cm x 7,6 cm (1 1/2” x 3”), rolo com 100 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL02R Etiqueta para lacre policial preta/vermelha, 3,8 cm x 7,6 cm (1 1/2” x 3”), rolo com 100 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL03R Etiqueta para lacre de provas vermelha/branca, 3,8 cm x 7,6 cm (1 1/2” x 3”), rolo com 100

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL04R Etiqueta para lacre de integridade vermelha/branca, 3,8 cm x 7,6 cm (1 1/2” x 3”), rolo com 100

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PROVAS SIRCHSEAL™
Esta etiqueta de formato padrão “EVIDENCE” (Prova) tem texto vermelho sobre fi ta branca. Quantidade/
rolo: 100 unidades com caixa dispensadora.

ETIQUETA PARA LACRE POLICIAL SIRCHSEAL™
Esta etiqueta para lacre “POLICE” (Polícia) atrai a atenção imediata com a impressão em preto e fundo 
em vermelho/laranja. Quantidade/rolo: 100 unidades com caixa dispensadora.

ETIQUETA PARA LACRE DE PROVAS SIRCHSEAL™
Estas etiquetas têm o formato padrão “Evidence Seal” (Lacre de prova) com texto vermelho impresso 
sobre fi ta branca.  Quantidade/rolo:  100 unidades com caixa dispensadora.

ETIQUETA LACRE DE INTEGRIDADE SIRCHSEAL™
Estas etiquetas têm o formato padrão “Integrity Seal” (Lacre de integridade) com texto vermelho 
impresso sobre fi ta branca.  Quantidade/rolo:  100 unidades com caixa dispensadora.

Nº EIL02R

Nº EIL04R

Nº EIL01R

Nº EIL03R

ETIQUETAS PARA PROVA LACRADA PELO DELEGADO
Estas etiquetas têm o formato padrão “SHERIFF’S SEALED EVIDENCE” (prova lacrada pelo delegado) 
com texto preto impresso em fi ta amarela brilhante em um núcleo de 7,6 cm (3”). Quantidade/rolo: 250 
unidades.

ETIQUETAS DE PERIGO
Estas etiquetas têm o formato padrão “HAZARD-HANDLE WITH GLOVES” (perigo, manuseie com 
luvas) com texto preto impresso em fi ta vermelha alaranjada brilhante em um núcleo de 7,6 cm (3”). 
Quantidade/rolo: 250 unidades.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL09R Etiqueta de perigo, 2,5 cm x 10,2 cm (1” x 4”), rolo com 250

ETIQUETAS PARA PROVA LACRADA
Estas etiquetas têm o formato padrão “SEALED EVIDENCE” (prova lacrada) com texto preto impresso 
em fi ta amarela brilhante em um núcleo de 7,6 cm (3”). Quantidade/rolo: 250 unidades.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL07R Etiqueta para prova lacrada, 2,5 cm x 10,2 cm (1” x 4”), rolo com 250

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL08R Prova lacrada pelo delegado, 2,5 cm x 10,2 cm (1” x 4”), rolo com 250

Nº EIL08R

Nº EIL09R

Nº EIL07R
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ETIQUETAS COMBINADAS DE PROVA/CADEIA DE POSSE
Estas etiquetas são a escolha perfeita para a marcação permanente de provas.  Elas são impressas em 
material resistente e inviolável que desafi a a remoção da maioria das superfícies.

ETIQUETAS DE CONTROLE DE PROVAS
Cole a etiqueta principal nas provas e remova a parte inferior que funciona como um recibo para as 
provas.  As etiquetas de controle são fornecidas em rolos de 100 e perfuradas para fácil remoção.

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PROVAS
Estas etiquetas têm um apoio pré-marcado para fácil remoção.  
Também têm um adesivo permanente sensível à pressão.  O 
texto em vermelho é impresso sobre a etiqueta branca.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL01 Etiqueta de identificação de provas, 7 cm x 5 cm (2 3/4”  x 1 3/4”), 100 unidades 
EIL01 Desconto para grandes quantidades nos pedidos de 10 unidades (1000 cada) ou mais 

ETIQUETAS PARA CADEIA DE CUSTÓDIA
Estas etiquetas são utilizadas para a marcação permanente de provas.  Elas são impressas em material 
resistente e inviolável que desafi a a remoção da maioria das superfícies.  Elas são uma necessidade 
para a marcação de artigos individuais, bem como pacotes e recipientes.  Dimensões:  8,9 cm x 
15,2 cm (3 1/2” x 6”).

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
COCL100 Etiqueta para cadeia de custódia, 8,9 cm x 15,2 cm (3 1/2” x 6”), 100 unidades 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL05R Etiqueta de controle de provas, 11,4 cm x 15,2 cm (4 1/2” x 6”), rolo com 100 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ET6 Etiquetas combinadas de prova/cadeia de posse, 10,2 cm x 12,7 cm (4” x 5”), 100 unidades

Etiquetas de identificação
de provas 

Nº ET6

Nº EIL05R

Nº COCL100

LACRES CIRCULARES PARA PROVAS
Estas etiquetas têm o formato padrão “EVIDENCE LABEL” (Etiqueta para prova) 
com texto preto impresso sobre lacres brancos.
Quantidade/rolo: 100 unidades

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
CEL100 Lacre circular para provas, diâmetro de 3,5 cm (1 3/8”), rolo com 100 



ETIQUETAS DE RISCO BIOLÓGICO
Estas etiquetas têm o símbolo de material de risco 
biológico universal impresso em etiqueta permanente.

Nº BIO100

Nº BIO200

Nº BIO100Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
BIO100 Etiqueta Biohazard (Risco biológico), vermelha/branca, 3,8 cm x 3,8 cm (1 1/2” x 1 1/2”), 100 unidades 
BIO200 Etiqueta de risco biológico, branca/vermelha fluorescente, 10,2 cm x 12,7 cm (4” x 5”), 100 unidades 
KCP206C Etiqueta de risco biológico, preta/laranja fluorescente, 2,5 cm x 3,2 cm (1” x 11/4”), 100 unidades  

Nº KCP206C
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Etiquetas de identificação
de provas

ETIQUETAS WARNING/SEALED EVIDENCE 
(ADVERTÊNCIA DE PROVA LACRADA)
Estas etiquetas têm o texto “WARNING—DO NOT TAMPER” 
(Advertência - não violar) impresso em preto sobre fi ta vermelha 
em um núcleo de 7,6 cm (3”).

ETIQUETAS EVIDENCE “POLICE SEAL” (LACRE POLICIAL DE PROVAS)
Estas etiquetas são impressas em preto sobre um fundo vermelho.  São pré-cortadas e representam 
a melhor forma de impedimento contra abertura intencional ou acidental de recipientes de prova.  O 
adesivo permanente cola em praticamente qualquer superfície.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL02 Etiqueta “Police Seal” (Lacre policial), 3,8 cm x 7,6 cm (1 1/2” x 3”), 100 unidades 

ETIQUETAS CAUTION—EVIDENCE CHEMICALLY TREATED (CUIDADO COM 
TRATAMENTO QUÍMICO)
Estas etiquetas são vermelhas com texto preto e são fornecidas em um núcleo de 7,6 cm (3”).
Quantidade/rolo: 250 unidades

ETIQUETAS WARNING—DO NOT TOUCH (ADVERTÊNCIA – NÃO TOCAR)
Estas etiquetas são amarelas com texto preto e são fornecidas em um núcleo de 7,6 cm (3”).  
Quantidade/rolo:  250 unidades

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL13R Caution-Chemically Treated (Cuidado, tratamento químico), 2,5 cm x 10,2 cm (1” x 4”), rolo com 250

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL14R Warning-Do Not Touch (Advertência - não tocar), 2,5 cm x 10,2 cm (1” x 4”), 250 unidades

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL11R Warning/Sealed Evidence (Advertência de prova lacrada), 2,5 cm x 10,2 cm (1” x 4”), rolo com 250
EIL12R Warning/Sealed Evidence (Advertência de prova lacrada), 2,5 cm x 17,8 cm (1” x 7”), rolo com 100 

ETIQUETAS BIOHAZARD—HANDLE WITH GLOVES (RISCO BIOLÓGICO, 
MANUSEIE COM LUVAS)
Estas etiquetas têm texto preto sobre fi ta vermelha alaranjada em um núcleo de 
7,6 cm (3”). Quantidade/rolo: 250 unidades

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL15R   Biohazard-Handle w/Gloves (Risco biológico, manuseie com luvas) 2,5 cm x 10,2 cm (1” x 4”), rolo com 250 

ETIQUETAS BIOHAZARD—HAZARD IDENTITY (RISCO BIOLÓGICO – 
IDENTIDADE DE RISCO)
Estas etiquetas têm texto preto sobre fi ta vermelha alaranjada em um núcleo de 7,6 cm (3”).  
Quantidade/rolo:  250 unidades

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
EIL16R Biohazard-Hazard ID (Risco biológico – identidade de risco, 2,5 cm x 7,6 cm (1” x 3”), rolo com 250 

Nº EIL02

Nº EIL16R

Nº EIL15R

Nº EIL14R

Nº EIL13R

Nº EIL11R

Nº EIL12R
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Fita métrica e etiqueta
para provas

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
601E Fita métrica para provas, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) 
602E Fita métrica para provas, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) com marca* 
601ED Fita métrica para provas, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) com dispensador 

FITA MÉTRICA PARA PROVAS SEARCH
Aplique esta fi ta em vidro, metal, madeira ou praticamente em qualquer superfície e remova após fazer 
fotografi as.  Esta fi ta proporciona um meio de fotografar em incrementos de 0,16 cm (1/16”), que se 
repetem a cada 30,5 cm (12”), e é impressa em preto e branco. 

FITA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROVAS SEARCH
Esta fi ta é sensível à pressão para a marcação de artigos comprobatórios.  A fi ta é impressa na cor 
vermelha sobre branco.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
603E Fita de identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) 
604E Fita de identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) com marca* 
603ED Fita de identificação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) com dispensador 

FITA PARA PROVAS SEARCH
Esta fi ta é utilizada para a marcação externa dos pacotes ou caixas que contêm provas a serem 
transportadas ou enviadas.  A fi ta é impressa na cor vermelha sobre branco.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
606E Fita para prova, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) 
607E Fita para prova, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) com marca* 
606ED Fita para prova, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) com dispensador 

FITA PARA MARCAÇÃO DE PROVAS SEARCH
Lacre pacotes de provas com esta fi ta chamativa que apresenta a marcação “EVIDENCE” (Prova) em 
negrito com letras na cor preta brilhante sobre fi ta amarela.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
803E Fita para marcação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) 
804E Fita para marcação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) com marca* 
803ED Fita para marcação de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) com dispensador 

FITA DE PROCESSO DE PROVAS SEARCH
Esta fi ta com letras em vermelho sobre fundo branco identifi ca provas recolhidas na cena do crime que 
exigem tratamento específi co, tais como impressões digitais latentes e resíduos de pólvora.  

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
903E Fita de processo de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) 
904E Fita de processo de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) com marca* 
903ED Fita de processo de provas, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) com dispensador 

FITA PARA PROVA DE IMPRESSÕES DIGITAIS SEARCH
Esta fi ta com letras em vermelho sobre fundo branco identifi ca artigos com impressões latentes 
processados que estão prontos para fotografi a.  Espaço para as "iniciais" dos investigadores fazem parte 
do formato.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
905E Fita para prova de impressões digitais, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) 
906E Fita para prova de impressões digitais, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) com marca* 
905ED Fita para prova de impressões digitais, 2,5 cm x 12,7 m (1” x 500”) com dispensador 

*Pedido mínimo de 24 rolos para impressões da marca do departamento.Nº 905E

Nº 903E

Nº 803E

Nº 606E

Nº 603E

Nº 601E

Estas fitas pré-impressas de 2,5 cm x 12,7 m 
(1” x 500”) e sensíveis à pressão permitem 
a rápida identificação de uma variedade de arti-
gos, com espaço para inserir todos os dados 
de identificação necessários, podendo ser 
personalizadas com a marca da agência. (Preço 
por rolo com/sem dispensador de fita 145TW.)

Nº 603E

Nº 905E
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ETIQUETAS PARA PROVAS
Resistentes etiquetas para provas pré-impressas em papel manilha, têm olhais reforçados para serem 
afi xadas à prova com os amarradores fornecidos.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
608E1 Etiqueta em branco para provas, 9,5 cm x 4,8 cm (3 3/4” x 1 7/8”), 100 unidades 

ETIQUETAS EM BRANCO PARA PROVAS
Estas resistentes etiquetas em branco são feitas de papel manilha e pré-impressas com a marcação 
“EVIDENCE” (Prova). Estas etiquetas têm olhais reforçados para serem afi xadas à prova com os 
amarradores fornecidos.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ZTE10 Combo relatório/cadeia de posse, 8,9 cm x 11,4 cm (3 1/2” x 4 1/2”), 100 unidades

ETIQUETAS COMBINADAS PARA RELATÓRIO DE CENA DO CRIME/CADEIA 
DE POSSE
Impressa em papel padrão, resistente e inviolável com texto em vermelho e preto, esta etiqueta desafi a 
a remoção de qualquer superfície.  Amplo espaço para dados de identifi cação e coleta pertinentes com 
uma seção separada para cadeia de posse  Dobre a etiqueta ao longo da marca central para remover o 
revestimento e marcar artigos individuais, embalagens e recipientes.

ETIQUETA E MARCAÇÃO COMBINADAS PARA PROVAS
Registre todos os dados de identifi cação e coleta nesta etiqueta que é acondicionada com um 
revestimento de 27 kg (60 lb).  O item Nº ZTE10T oferece a mesma qualidade adesiva da etiqueta 
Nº ZTE10, mas serve como uma etiqueta rígida.  O orifício da parte superior da etiqueta é para amarrá-
la a prova.

ETIQUETAS COMBINADAS DE PROVA/CADEIA DE POSSE
Estas etiquetas de identifi cação de provas grandes e pré-impressas, apresentam um modelo uniforme 
para descrição de provas de um lado e três cadeias de posse do outro.  São impressas em papel padrão 
de 90 kg (200 lb) com olhais reforçados para serem afi xadas à prova com os amarradores fornecidos.

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ET3 Etiqueta para provas, 15,9 cm x 7,9 cm (6 1/4” x 3 1/8”), 100 unidades 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
608E Etiqueta para provas, 8,9 cm x 4,8 cm (3 1/2” x 1 7/8”), 100 unidades 

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ZTE10T Etiqueta combo, 8,9 cm x 12,7 cm (3 1/2” x 5”), 100 unidades

Etiquetas para provas

Nº 608E1

Nº 608E

Nº ZTE10

Nº ZTE10T

Nº ET3

ETIQUETAS PARA PROVAS
As diretrizes federais recomendam o uso de etiquetas coloridas para indicar o status de secagem do 
gabinete — AZUL representa um gabinete limpo e VERMELHO representa um gabinete em uso. As 
etiquetas são fornecidas em embalagens de 25 com espaço para escrever informações pertinentes.

Nº ACEVDRT

Nº ACEVDBT

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
ACEVDRT Etiquetas vermelha para provas, 30,5 cm (12”), 25 unidades 
ACEVDBT Etiquetas azul para provas, 30,5 cm (12”), 25 unidades 
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ARMÁRIO DE PROVAS
O armário de provas SIRCHIE® é projetado para o armazenamento e gerenciamento seguro de 
provas. Uma vez coletadas, as provas são colocadas dentro de um dos oito compartimentos. A porta 
é fechada e a chave é colocada dentro do compartimento fechado pela ranhura, evitando assim a 
adulteração da prova. A integridade das provas é preservada até o custodiante dos pertences retornar 
ao trabalho com a chave mestra. Este método 
simplifi ca e garante que a cadeia de 
custódia crítica seja mantida. Dimensões 
totais: 38,4 cm x 51,1 cm x 43,8 cm 
(15,125” x 20,125” x 17,25”); 
Peso: 20,4 kg (45 lb).

ARMÁRIO PARA PISTOLAS
Hoje, em qualquer tribunal, estabelecimento prisional ou quartel existem áreas de processamento 
onde, por um curto período, o armazenamento seguro de armas é obrigatório para os policiais e o 
público em geral. Para atender a esse requisito, a SIRCHIE fabrica um resistente armário para pistolas 
com oito compartimentos. Dimensões totais: 38,4 cm x 51,1 cm x 43,8 cm 
(15,125” x 20,125” x 17,25”); 
Peso: 20,4 kg (45 lb).

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
SS8 Armário para pistolas 

Ligue para 
1-800-545-7375 para 
obter informações e 

preços!

CARACTERÍSTICAS DO ARMÁRIO:
• Portas de segurança para serviço pesado 

construídas em aço laminado a frio de 
1,6 mm

• Dobradiça piano em aço com pino contínuo
• Paredes externas duplas construídas em aço 

laminado a frio de 0,8 mm
• O acabamento consiste em um fundo 

anticorrosão gravado com ácido fosfórico 
com um mínimo de 2 milésimos de polegada 
(0,002”) revestido com esmalte industrial de 
poliuretano cozido

• Cada compartimento mede 15,2 cm x 
10,2 cm x 39,4 cm (6" x 4" x 15,5")

• O compartimento do armário para pistolas é 
revestido com feltro

Sobre os cofres:
• Sistema de cofres de alta segurança 

MEDECO Biaxial™
• Cada porta tem chaves separadas com duas 

chaves por compartimento e duas chaves 
mestra do gabinete

• As chaves não podem ser copiadas com 
máquinas convencionais

• Chaves em branco estão disponíveis 
somente nos revendedores cadastrados 
MEDECO

• Chave e conjuntos de cofres codificados 
com segredo

Armazenamento para pistolas
e provas

Nº CATÁLOGO DESCRIÇÃO PREÇO
SS8E Armário de provas


