
Projeto:
Nova unidade fabril da Zaraplast em Cabreúva, SP.

Objetivo:
Contar com um sistema de drenagem resistente à 
abrasão química e que atendesse aos requisitos de 
classe de carga do local.

Requisitos:
1. Sistema de drenagem resistente à químicos e 
que atendesse a classe de carga; 

2. Grelhas com fi xação segura para a passagem de 
veículos e empilhadeiras; 

3. Solução segura e de rápida instalação. 

Soluções:
• Canal Xtradrain 100 C250
• Grelha passarela composite C250
• Tampa Início / Final 
• Adaptador saída vertical DN100mm
• Caixa de limpeza saída DN100 e DN150mm

Com mais de 50 anos de história, a Zaraplast é referência na fabricação de embala-
gens fl exíveis. Iniciou com a produção de embalagens para alimentos e em pouco 
tempo ampliou o portfólio para atender indústrias de outros segmentos, como as de 
produtos de limpeza e higiene. 

Atenta às constantes inovações tecnológicas, a empresa procura investir na atuali-
zação de equipamentos industriais e na otimização dos processos, sendo a primeira 
indústria brasileira de embalagem fl exível a ter sua qualidade certifi cada pelas Nor-
mas ISO 9002. 

Com unidades de negócios em diversos locais do país e atuação por meio de empre-
sas coligadas, a Zaraplast conta com uma nova planta em construção em Cabreúva-SP 
e, seguindo as boas práticas que fazem parte de seu DNA, através da construtora 
Libercon, acionou a ACO para fornecer os sistemas de drenagem e garantir o esco-
amento dos líquidos da produção (área interna) e provenientes da água de chuva 
(área externa). 

Em função da água residual do processo produtivo, o sistema de drenagem deveria 
ter alta resistência química – um requisito fundamental que demandou análises e 
um entendimento da concentração de químicos na água residual para que o sistema 
de drenagem não sofresse abrasão e fosse comprometido. Também era necessário 
levar em consideração a passagem de veículos e empilhadeira sobre o sistema de 
drenagem, que deveria atender as normas de classe de carga do local.       

Ao fi nal dos estudos, para atender a demanda interna e externa da empresa, foi 
instalado o sistema de drenagem ACO Xtradrain, composto de canais de drenagem 
fabricados em polipropileno e grelhas com sistema de fi xação seguro Drainlock®, 
também em polipropileno. Material leve e fácil de instalar, com conexão macho-
-fêmea, esta solução foi desenvolvida de acordo com a norma europeia EN 1433 
e atendeu todos os requisitos do projeto, proporcionando inclusive agilidade na 
entrega da obra.

Drenagem e resistência química

    Uma análise específi ca para indústrias de embalagens  
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