
Tap cilíndric fabricat a base de granulat de suro aglomerat, amb dos discs de suro 
natural encolats en una extremitat.DESCRIPCIÓ

Alçada:

Diàmetre: 

Alçada disc: 

Alçada bisell:

48 mm                      ± 0,2 mm

30,5 mm                   ± 0,2 mm

11 mm                     (mínim 10mm)

4 mm                         ± 0,5 mm

DIMENSIONS

(UNE 56923:1998)

Mànec:

Discs:

Coles i additius:

Granulat de suro

2 discs de suro natural

Compleixen normativa FDA i reglament CE 1935/2004

COMPOSICIÓ

CAIXA:
SACA:

ETIQUETA:

PALET:

De cartró, amb 2.500 o 3.000 taps per caixa, distribuïts en bosses.

De ràfia de plàstic, amb 5.000 taps.



Identificativa, amb les dades que sol·liciti el client, que com a mínim 
seran: nom del client, número d'ordre de fabricació, quantitat de taps i 
número de caixa o saca.



De fusta, amb: 12 caixes de 3.000 taps o 16 caixes de 2500 taps, o bé, 5 
saques de ràfia de plàstic de 5.000 taps cadascuna.

EMBALATGE

Diferents opcions d'embalatge segons preferència de cada client:

Cada caixa o saca identificada amb:

Les caixes i saques es lliuren en:

Pes: 

Pes específic: 

Humitat del mànec:

Torsió (resistència mínima):

Angle (mínim) de torsió:

Nivell de pols residual:

9 gr                            ± 0,7 gr

240-270 kg/m3

6%                              ± 0,2 %                 

> 28 DaN*cm

> 30º

< 0,001 g / Tap

PARÀMETRES FÍSICS

(UNE 56923:1998)

Anàlisi sensorial:

TCA:

Assegurem una qualitat organolèptica òptima en 
tots els lliuraments i en tots els nostres productes.



TCA del tap acabat: <1 ng/L (Segons pla de control 
Systecode i metodologia ISO 20752).

PARÀMETRES

ORGANOLÈPTICS

Marcatge dels taps segons la proposta de cada client.

Adaptem les marques i personalitzem cada tap.

Mànec:
 Lateral:
 Disc:


MARCATGE

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

TAP MT2 30,5x48 mm

CONSERVACIÓ	
S'aconsella tenir els taps emmagatzemats un màxim de 6 mesos, en un lloc airejat i net, 
sense olors, amb una temperatura ambient d'entre 15 i 30ºC, protegits d'humitats i evitar 
el contacte amb qualsevol producte químic.
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