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QUEM SOMOS
 
A Seal Lacres é uma empresa genuinamente Brasileira, que desde 2003 se dedica ao 
desenvolvimento e fabricação de Lacres de Segurança, produtos que são utilizados 
em diversos segmentos, mas principalmente no segmento logístico como 
transporte marítimo, aéreo, ferroviário e rodoviário.

Com foco em entender e atender plenamente as necessidades dos clientes, a Seal 
Lacres investe maciçamente em diversas ações de inovação, o que tem aumentado 
significativamente a percepção dos clientes, no que diz respeito a atendimento 
diferenciado e comportamento de verdadeira Parceria, quando se trata de 
segurança contra violações e adulterações de cargas e bens de valores 
transportados. Ou seja, há a percepção de Integridade Total!

A Seal Lacres conta com certificação ISO9001:2018 e como consequência, 
constantes auditorias que integram o sistema de gestão da qualidade e, dá aos 
clientes a segurança de que todos os produtos possuam padronização e 
conformidade lote após lote, por mais personalizado e customizado que sejam os 
lacres de segurança.

Nós somos a Seal Lacres, uma empresa dedicada a entregar segurança para todos 
os meios de transporte!

         VISÃO

Ser a maior empresa de lacres de aço, estar entre as 5 maiores empresas de lacres 
de plástico do Brasil, e expandir internacionalmente nossos negócios.

         MISSÃO

Investir em tecnologia e em nossos colaboradores para superar as expectativas dos 
clientes, selando nosso compromisso com o melhor atendimento e a integridade 
dos produtos.

         VALORES
 
Ética | Inovação | Qualidade | Comprometimento | Extraordinariedade | Gratidão
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O Lacre Pino e Bucha é um lacre 100% nacional de Alta Segurança e bastante 
utilizado em contêineres marítimos e portas de caminhões.

O modelo SLA 11 da Seal Lacres possui o sistema de travamento interno produzido 
em aço e parte externa revestida com acabamento em plástico, formando um 
sistema conjugado, o que torna um dos lacres mais fortes e resistentes do mercado, 
além de ser certificado pela Norma ISO 17712:2013.

Este modelo pode ser personalizado com numeração sequencial, código de barras, 
QR Code e logotipo da empresa, tanto no pino quanto na bucha, o que proporciona 
maior segurança e confiabilidade na rastreabilidade do objeto lacrado.

GRAVAÇÃO A LASER

Possibilidade de personalização
com o Logotipo, Numeração 
Sequencial, Código de Barras
ou QR Code.

TECNOLOGIA ANTI-SPIN

Design ajustado que impossibilita 
a rotação do lacre.

LACRE CONJUGADO

Pino e Bucha conjugados,
o que facilita a conferência 
e agiliza a aplicação.

SELO S.I.F.

Permite a gravação do selo S.I.F. 
de acordo com a norma do 
Ministério da Agricultura.
(IN 23/2018)

LACRE DE ALTA SEGURANÇA

LACRE
PINO E BUCHA

CORES PERSONALIZADAS

Disponíveis nas cores Azul, 
Amarelo e Branco. 
Demais cores sob consulta.

SLA 11.6
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O Lacre Mosquetão é um modelo de lacre de Alta Segurança pensado e 
desenvolvido por nossa equipe de engenharia, buscando fornecer um produto de 
altíssima segurança e confiabilidade para nossos clientes.

O lacre SLA 10 é produzido com uma haste de aço e corpo plástico em PSAI de alto 
impacto, com um sistema blindado de travamento duplo e simultâneo, que permite 
o melhor ajuste ao objeto a ser lacrado, além disso, o seu formato possibilita um 
encaixe mais ágil, principalmente em contêineres marítimos e portas de caminhões.

Este é um lacre de segurança exclusivo e patenteado pela Seal Lacres.

GRAVAÇÃO A LASER

Possibilidade de personalização
com o Logotipo, Numeração 
Sequencial, Código de Barras
ou QR Code.

HASTES PROLONGADAS

Dois tamanhos diferentes de
hastes para facilitar e agilizar 
a lacração.

TRAVAMENTO DUPLO

Garante uma lacração mais 
ajustada e com maior 
nível de segurança.

CORES PERSONALIZADAS

Disponíveis nas cores 
Amarelo e Azul.
Demais cores sob consulta. SELO S.I.F.

Permite a gravação do selo S.I.F. 
de acordo com a norma do 
Ministério da Agricultura. 
(IN 23/2018)

LACRE DE ALTA SEGURANÇA

LACRE
MOSQUETÃO
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O Lacre Cadeado é um lacre de segurança muito conhecido no mercado, seu 
sistema de travamento interno ajustável possibilita um ajuste preciso e seguro. O 
cabo, que pode ser em nylon ou aço galvanizado, possui o comprimento útil variável 
de acordo com as necessidades de cada aplicação.

Este lacre possui 5 modelos diferentes, sendo uns com corpo produzido em zamak 
outros em plástico blindado e cabos de nylon ou aço galvanizado, podendo variar 
entre Lacres de Segurança ou Lacres Indicativos. O modelo SLA 23.3 possui a 
tecnologia de armazenamento de dados RFID, o que gera ainda mais confiabilidade 
e rastreabilidade no transporte de cargas.

GRAVAÇÃO A LASER

Possibilidade de personalização
com o Logotipo, Numeração 
Sequencial, Código de Barras
ou QR Code.

CORDOALHA CUSTOMIZADA 

Cordoalhas disponíveis em Aço Galvanizado e Nylon 
de diferentes comprimentos e espessuras.

SELO S.I.F.

Permite a gravação do selo S.I.F. nos modelos 
SLA23.1, SLA23.2 e SLA23.3, de acordo com 
a norma do Ministério da Agricultura.
(IN 23/2018)

LACRE INDICATIVOLACRE DE SEGURANÇA

LACRE
CADEADO

CORES PERSONALIZADAS

Disponíveisnas cores Preto, Branco,
Amarelo, Azul, Vermelho e Verde.
Demais cores sob consulta.

TECNOLOGIA RFID

O modelo SLA23.3 permite a inserção de
um TAG de Identificação por 
Rádio Frequência.

SLA 23.5
SLA 23.2
SLA 23.3SLA 23.1SLA 23
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Lacre Manivela possui como principal característica, ajustar o espaço de fechamento 
antes de efetuar a lacração, isso oferece uma vasta aplicabilidade para este modelo 
de lacre de segurança.

Este lacre é produzido em aço e possui 2 modelos diferentes, sendo possível variar 
entre o tipo de fechamento, o material do cabo e cores.

A personalização a laser possibilita a gravação de numeração sequencial, código de 
barras, QR Code e logotipo da empresa, o que proporciona maior segurança e 
confiabilidade na rastreabilidade do objeto lacrado.

GRAVAÇÃO A LASER

Possibilidade de personalização
com o Logotipo, Numeração 
Sequencial, Código de Barras
ou QR Code.

CORDOALHA CUSTOMIZADA 

Cordoalhas disponíveis em 
Aço Galvanizado e Nylon 
de diferentes comprimentos 
e espessuras.

CORES PERSONALIZADAS

Disponíveis nas cores Preto, Branco, 
Azul, Vermelho Amarelo e Verde.
Demais cores sob consulta.

LACRE INDICATIVOLACRE DE SEGURANÇA

LACRE
MANIVELA

DUAS OPÇÕES DE CHAVETA

Opções diferentes de chaveta 
para facilitar e agilizar ainda 
mais o processo de lacração.

SLA 22.5SLA 22

www.seallacres.com.br  |  Segurança para todos os meios de transporte!



O Lacre Âncora é recomendado para aplicação de baixos e médios esforços, a 
gravação é feita em baixo relevo através da tecnologia Hot Stamping e pode ser 
fornecido com ou sem um rabicho plástico, arame de aço ou fita metálica.

Todos os modelos são produzidos em polipropileno e com sistema de travamento 
duplo, com duas travas laterais.

GRAVAÇÃO HOT STAMPING

Possibilidade de personalização
com o Logotipo e Numeração 
Sequencial.

CORES PERSONALIZADAS

Disponíveis nas cores Branco, 
Azul e Amarelo.
Demais cores sob consulta.

LACRE INDICATIVO

LACRE
ÂNCORA

RABICHOS CUSTOMIZADOS 

Cordoalhas disponíveis em 
Fita Metálica, Arame de Aço e 
Plástico.

SLP 33SLP 31 SLP 37SLP 35
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O Lacre Escada é desenvolvido para atender a demanda de mercado, apresentando 
menor custo aliado a rastreabilidade, este lacre indicativo possui um manuseio suave 
e de fácil aplicabilidade.

Produzido em Polipropileno ou Nylon e em tamanhos diferentes, possui um sistema 
de travamento duplo, proteção contra falsas lacrações e bloqueio de passagem de 
rabicho para o lado oposto ao indicado.

GRAVAÇÃO LASER

Possibilidade de personalização
com o Logotipo e Numeração 
Sequencial.

CORES PERSONALIZADAS

Disponíveis nas cores Branco, 
Azul e Amarelo.
Demais cores sob consulta.

LACRE INDICATIVO

LACRE
ESCADA

OPÇÕES DE TAMANHOS

Disponíveis em dois tamanhos
diferentes, 16cm e 28cm de 
medida total.
Demais tamanhos sob consulta.

SLP 28
SLP 16
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