
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. RECEBIMENTO DOS CONTENTORES 

Os Contentores são coletados no cliente ou entregues diretamente na Del Nero e, após o recebimento, realiza-se a inspeção inicial e formulação do 

relatório de reforma, no qual são verificados o estado visual das garrafas plásticas (furos/rasgos/ressecamento), válvula (funcionamento e 

guarnições) e grade (conserto ou troca / pintura) 

2. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 

Com as informações do relatório inicial é elaborado o orçamento de reforma, no qual constam detalhadamente os serviços a serem executados 

(lavagem garrafas /conserto e pintura grades), assim como as peças que necessitam de troca. 

3. ENVIO DO ORÇAMENTO AO CLIENTE/PARCEIRO 

O orçamento inicial é encaminhado para análise e aprovação (integral ou parcial) da reforma 

4. PROCESSO DE REFORMA 

Após aprovada a reforma, inicia-se o processo de recuperação dos contentores, o qual pode ser dividido em 05 etapas: 

- lavagem / descontaminação das garrafas e válvulas 

- teste de estanqueidade da garrafa e de funcionamento da válvula 

     Durante o processo de lavagem e após os respectivos testes (estanqueidade / válvula) podem ser constatada a necessidade de troca das 

garrafas (furos) ou das válvulas (sem condições de conserto/uso); novo relatório é encaminhado ao cliente para aprovação. 

- reparo (conserto) das grades / troca do palete de madeira (se necessário) / pintura das grades 

- secagem interna das garrafas / verificação interna da limpeza 

- inspeção final dos contentores reformados / homologação Inmetro (caso necessário) e liberação da carga 

5. DEVOLUÇÃO DOS CONTENTORES 

Após liberação final da carga, os contentores são devolvidos ao cliente/parceiro para uso 

 

EMPRESA COM CERTIFICAÇÃO INMETRO PARA HOMOLOGAÇÃO DE CONTENTORES 
PLÁSTICOS 1.000 L DESTINADOS AO ENVASE E TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS 

PERIGOSOS (PORTARIA INMETRO 280 de 05/08/2008)  

O serviço de recuperação dos Contentores Plásticos 1.000 L (CTs / IBCs) é realizado através de 

tecnologia altamente especializada e destina-se às empresas que se utilizam destas embalagens para 

o fornecimento de seus produtos junto a seus clientes, com posterior retorno dos CTs vazios e 

sujos/contaminados.  

As embalagens são coletadas em sua empresa, passando por nosso processo de descontaminação e 

higienização, sendo posteriormente entregues e ficando disponíveis para um novo uso, assegurando 

uma significativa economia no custo final dos produtos envasados. 

 

RESUMO PROCESSO REFORMA CTs  

REFORMA CONTENTORES  


