
Projeto:
Fábrica Can Pack – Unidade de Itumbiara, Goiás.

Objetivo:
Drenar a água superficial na parte interna da 
fábrica, a fim de evitar acidentes. 

Requisitos:
1. Drenagem eficiente e rápida;
2. Canal resistente à corrosão;
3. Sistema capaz de suportar o tráfego de 
cargas de até 40 toneladas;
4. Fácil e rápida instalação e manutenção. 

Solução:
 ACO Multidrain® 200, canal de concreto 
polímero com grelha de ferro fundido.
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Design, resistência e segurança

 FÁBRICA CAN PACK
As soluções ACO fizeram parte do projeto de drenagem da unidade da Can 
Pack Brasil, em Itumbiara, Goiás. A empresa, que atua há mais de 25 anos 
no mercado de embalagens de metal, inaugurou em 2018 a mais moderna 
fábrica de latinhas do país. 

O grupo polonês, que já conta com a drenagem ACO na unidade da República 
Tcheca, agora usufrui da expertise ACO em sua fábrica do Brasil.

O desafio foi pensar em um canal de drenagem resistente à corrosão e à 
passagem de cargas, capaz de drenar a água rapidamente, garantindo a 
segurança de quem trafega pelo local.

Foi instalada a solução ACO Multidrain®, um sistema de drenagem linear com 
canal fabricado em concreto polímero, equipado com cantoneiras de reforço 
em aço galvanizado UltraSteel e grelha de ferro fundido. O sistema é ideal 
para suportar cargas até D400 (de acordo com a EN 1433) e possui sistema 
de fixação da grelha sem parafusos, impedindo que se solte durante a passa-
gem de pessoas e máquinas.

Para atender diferentes tipos de projetos, os canais estão disponíveis nas 
larguras de 100 mm, 150 mm e 200 mm, com declividade constante ou 
incorporada.
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Fotos de referência da fábrica Can Pack, na República Tcheca.


