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1. FINALIDADE
 
O barril descartável Polykeg® destina-se a contenção e, sucessivamente, a extração de be-
bidas de vários tipos, conforme indicado na declaração de conformidade do produto..
 
Barril para uso profissional; recomenda-se a formação adequada do pessoal.

Este documento contém instruções para o uso correto do barril descartável Polykeg®.
 
O uso indevido do produto pode quebrar ou explodir o barril, causando danos às pessoas 
e/ou coisas..

1.1 Referências

Declaração de conformidade

Ficha técnica do barril descartável básico

Ficha técnica do barril descartável com saco
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2. RASTREABILIDADE E MARCAÇÃO
 

2.1 Identificação do palete
A rastreabilidade completa do produto 
é garantida por uma etiqueta de iden-
tificação, colocada em cada pacote. Na 
Fig.1 estão indicados em detalhe os da-
dos contidos na etiqueta.

2.2 Número de série da válvula
A válvula montada no barril é identifica-
da por um número de série exclusivo.

2.3 Número de série do barril
Após a higienização, cada barril é identi-
ficado com um número de série exclusi-
vo, como mostrado na Fig.2.

Fig. 1

Fig. 2
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3. ADVERTÊNCIAS E REGRAS DE SEGURANÇA

• Barril descartável sob pressão, manusear com cuidado, não reutilizar.
• Recomenda-se o uso apenas por pessoal treinado e experiente.
• Verificar a integridade do barril antes e durante o uso.
• Manter/armazenar o barril em áreas adequadas, de modo a não danificar direta ou indire-

tamente o barril (por exemplo, bordas afiadas, agentes químicos, alta temperatura,...).
• Nunca tentar consertar ou modificar o recipiente, a válvula ou qualquer outra parte do bar-

ril. Em caso de dúvida, entrar em contato com o seu fornecedor. Em caso de anomalias e/
ou danos, não usá-lo.

• O produto deve ser utilizado de acordo com o uso previsto pelo fabricante e manuseado 
de acordo com boas práticas de segurança e higiene.

• Higienizar com uma solução à base de álcool todos os componentes em contato com o 
produto antes dos procedimentos para o uso.

• Usar somente equipamentos específicos adequados ao produto e equipados com contro-
les de pressão apropriados, de acordo com as instruções deste manual do usuário.

• Não remover nem tornar ilegíveis as etiquetas presentes no barril.
 
O USO INDEVIDO DO PRODUTO PODE QUEBRAR OU EXPLODIR O BARRIL, CAUSANDO 
DANOS A PESSOAS E/OU COISAS.
 
Em cada barril são mostrados os pictogramas de advertência a serem seguidos para o seu 
uso e manuseio em segurança. Abaixo está uma breve explicação de cada símbolo mostra-
do no próprio barril.
Para as instruções de uso detalhadas, consultar os parágrafos a seguir.

Manter longe 
das crianças

Empilhar 
corretamente

Manter longe 
da luz do sol

Não rolar

Manter longe 
de substâncias

corrosivas/
químicas

Não furar

Não usar 
detergentes

Não remover 
a válvula
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PERIGO CO2 E N2 
Ler as instruções sobre o uso de CO2 e N2 
disponíveis em seus fornecedores.
Perigo de asfixia.

TEMPERATURAS DE ARMAZENAMENTO 
DO BARRIL VAZIO.
0°C < T < 35°C (32°F < T < 95°F)

PRESSÃO DE USO
Máximo 3,5 bar (50 psi)
Se estiver excessivamente pressurizado, o barril 
pode causar danos às pessoas e/ou coisas.
O equipamento conectado ao barril deve estar 
equipado com dispositivos de segurança devi-
damente calibrados e verificados, para controlar 
possíveis excessos de pressão.

DESPRESSURIZAÇÃO
Após o uso, levar a pressão do barril vazio para 
0 bar (0 psi), seguindo as instruções de des-
pressurização mostradas no passo 10 do ma-
nual do usuário Polykeg®. Despressurizar em 
áreas abertas ou bem ventiladas.
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4. INSTRUÇÕES DE PALETIZAÇÃO E TRANSPORTE DE BARRIS VAZIOS

Transporte de 
Barris Vazios

Dimensões do palete 800x1200 mm

N° de camadas 5 4 4 4 3

Barris por camadas 15 15 15 12 12

Barris por palete 75 60 60 48 36

Altura Smart - 
Premium

2124 mm 2090 mm 2442 mm 2412 mm 2152 mm

Altura Básica 2134 mm 2095 mm 2447 mm 2407 mm 2152 mm

n° pallets n° barris n° pallets n° barris n° pallets n° barris n° pallets n° barris n° pallets n° barris

Caminhão (13,6m) 33 2475 33 1980 33 1980 33 1584 33 1188

Container 20ft 11 825 11 660 11 660 11 528 11 396

Container 40ft 
High Cube

24 1800 24 1440 24 1440 24 1152 24 864

Notas
Os paletes são embrulhados com plástico filme stretch branco e o topo é coberto com uma folha de filme transparente antiestática.

As imagens não representam a paletização dos barris básicos, esse formato é paletizado colocando-se 
uma camada intermediária de papelão entre as várias camadas.

Transporte de 
Barris Vazios 

Dimensões do palete  1000x1200 mm

N° de camadas 5 4 4 4 3

Barris por camadas 20 20 20 14 14

Barris por palete 100 80 80 56 42

Altura Smart - 
Premium

2124 mm 2090 mm 2442 mm 2412 mm 2152 mm

Altura Básica 2134 mm 2095 mm 2447 mm 2407 mm 2152 mm

n° pallets n° barris n° pallets n° barris n° pallets n° barris n° pallets n° barris n° pallets n° barris

Caminhão (13,6m) 26 2600 26 2080 26 2080 26 1456 26 1092

Container 20ft 10 1000 10 800 10 800 10 560 10 420

Container 40ft 
HighCube

21 2100 21 1680 21 1680 21 1176 21 882

Notas
Os paletes são embrulhados com plástico filme stretch branco e o topo é coberto com uma folha de filme transparente antiestática.

As imagens não representam a paletização dos barris básicos, esse formato é paletizado colocando-se 
uma camada intermediária de papelão entre as várias camadas.
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5. INSTRUÇÕES DE PALETIZAÇÃO DE BARRIS CHEIOS 

Paletização de 
Barris Cheios

Dimensões do palete 800x1200 mm

N° de camadas 3+2 3+1 2+1 2+1 2+1

Barris por camadas 15 15 15 12 12

Barris por palete 75 60 60 48 36

Altura Smart - 
Premium

2293 mm 2259 mm 2039 mm 2009 mm 2321 mm

Altura Básica 2288 mm 2249 mm 2024 mm 1994 mm 2306 mm

Notas
A altura máxima de empilhamento dos barris cheios baseia-se nas suas propriedades mecânicas e não tem em conta 

os regulamentos locais de saúde e segurança nem a carga máxima de paletes, caminhões ou containers.

Recomendações
Entre os paletes sobrepostos é necessário interpor uma camada de madeira com dimensões iguais à da palete, 

com uma espessura de pelo menos 15 mm. Os paletes devem ser amarrados e embrulhados com filme termo retrátil.

Paletização de 
Barris Cheios

Dimensões do palete 1000x1200 mm

N° de camadas 3+2 3+1 2+1 2+1 2+1

Barris por camadas 20 20 20 14 14

Barris por palete 100 80 60 42 42

Altura Smart - 
Premium

2293 mm 2259 mm 2039 mm 2009 mm 2321 mm

Altura Básica 2288 mm 2249 mm 2024 mm 1994 mm 2306 mm

Notas
A altura máxima de empilhamento dos barris cheios baseia-se nas suas propriedades mecânicas e não tem em conta 

os regulamentos locais de saúde e segurança nem a carga máxima de paletes, caminhões ou containers.

Recomendações
Entre os paletes sobrepostos é necessário interpor uma camada de madeira com dimensões iguais à da palete, 

com uma espessura de pelo menos 15 mm. Os paletes devem ser amarrados e embrulhados com filme termo retrátil. 



- 9 -MANUAL DO USUÁRIO PARA BARRIL DESCARTÁVEL MI01 Rev. 04 de 28/01/2019

Este documento é de propriedade da Polykeg S.r.l. - A cópia ou o uso não autorizado são estritamente proibidos.

6. INSTRUÇÕES PARA O ENVASE MANUAL

6.1 Procedimento de envase:
a) Colocar o barril Polykeg® sobre uma superfície estável.

b) Limpar e higienizar todos os componentes antes de envasar em cada barril.

c) Conectar a mangueira do produto no bico de entrada (5), verificando se há vazamentos.

d) Deixar o fluido circular dentro do tubo e expelir qualquer resíduo de ar, usando a válvula (6).

e) Verificar a pressão interior do barril no manômetro (3) e conectar o tubo adequado para a 
pressurização no bico de entrada (1). Uma pressão interna correta do barril reduz a forma-
ção de espuma durante o envase.

Nota-1: Para barris Polykeg® sem saco, o gas deve ser CO2 ou nitrogênio com uma pressão 
máxima de 3,5 bar.

f) Girar o regulador de pressão (4) até a posição máxima.

g) Conectar a cabeça de envase na válvula do barril Polykeg®.

Nota-2: Higienizar ambas as partes com solução à base de álcool antes de conectá-las.

h) Empurrar a alça da cabeça de envase (7) para baixo na posição travada. 

Nota-3: O manômetro posicionado na cabeça de envase (3) indicará a pressão real dentro do 
barril Polykeg®.

i) Se precisar de mais contrapressão, abrir a válvula de alimentação de gás com cautela (2) 
até atingir a pressão desejada e fechar a váluvla. 

Nota-4: É fundamental ter a contrapressão no circuito de gás correta durante o envase dos 
barris com saco.

j) Abrir lentamente a válvula de envase (6) para iniciar a fase de enchimento do barril.

Nota-5: Para um envase ideal, poderá ser necessário ajustar o fluxo do líquido que entra utili-
zando esta válvula (6).

k) Utilizar o regulador de pressão (4) para que a pressão lida no manômetro (3) não suba 
muito alto e permaneça constante no valor desejado.

Nota-6: Normalmente, a pressão no canal de gás (contrapressão) deve ser aproximadamente 
0,5 bar abaixo da pressão do líquido de entrada.

l) Usar uma balança para verificar o nível do líquido no barril. Uma vez atingido o nível dese-
jado, fechar a válvula de envase do líquido (6).

Nota-7: Não encher demais o barril para evitar sujar o canal de gás com o líquido. Caso con-
trário, limpar cuidadosamente a cabeça de envase e os acessórios conectados a ela, a fim de 
manter o sistema de controle e alívio da pressão interior eficientes. 

m) Levantar a alça da cabeça de envase e soltá-la para cima (7).

1. Entrada de gás por contrapressão

2. Válvula de alimentação de gás por contrapressão

3. Manômetro de contrapressão

4. Regulador de pressão

5. Bico de entrada de produto

6. Válvula de envase do produto 

7. Conector da cabeça de envase do barril

12

3

4

5

6

7
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7. INSTRUÇÕES PARA O ENVASE AUTOMÁTICO

Usar as instruções contidas neste parágrafo para configurar adequadamente o equipamen-
to automático utilizado para o envase dos barris Polykeg®.

Nota-1: O barril Polykeg® pode ser envasado tanto com a válvula para cima como para bai-
xo.

Nota-2: A pressão correta de envase deve ser 0,1 bar maior do que a pressão de equilíbrio 
do fluido.
A pressão de equilíbrio depende da quantidade de CO2 presente no fluido e da tempera-
tura do mesmo no momento do envase. Usar uma pressão muito baixa durante o envase 
pode fazer com que a espuma suba dentro do barril. (Pressão máxima no barril: 3,5 bar).
 
Nota-3: O barril Polykeg é fornecido na versão “sem oxigênio”, pressurizado a aprox. 1,0 bar 
com azoto (pronto para o envase).
 
Nota-4: A carga axial máxima da cabeça de envase varia de acordo com a pressão interna 
do barril. Valor de referência: 1 bar ~ 100 kg.

Nota-5: Para garantir uma conexão correta entre a válvula do barril e a cabeça de envase, 
consultar o desenho técnico Polykeg® da válvula..

7.1 Procedimento de envase:

1.  Higienizar a interface da válvula Polykeg® (temperatura máxima de 100° C, pressão má-
xima de 1,0 bar).

2. Conectar a válvula com a cabeça de envase. 

3. Abrir a válvula do barril.

4. Pressurizar o barril para a pressão de enchimento.

5. Abrir a válvula de envase do produto - o produto entra no barril. 

6. Verificar a quantidade de produto no recipiente.

7. Quando o barril estiver cheio, fechar a válvula de envase.

8. Fechar a válvula do barril.

9. Desconectar a cabeça de envase do barril.

10. Colocar o selo de segurança.
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8. INSTRUÇÕES PARA O ENVASE AUTOMÁTICO COM SACO

O barril Polykeg® também está disponível na versão com um saco flexível para separar com-
pletamente o produto do gás de extração. Este barril requer um procedimento de envase 
específico descrito abaixo..

Nota-1: O barril Polykeg® com saco pode ser envasado tanto com a válvula para cima como 
para baixo. Recomenda-se o envase com a válvula para cima.

Nota-2: Ao encher o saco interior, é importante minimizar a possibilidade de escape de gás 
do produto e, por conseguinte, a criação de uma bolha de gás no topo do saco cheioa.
 
Nota-3: Antes de envasar, é importante saber a pressão correta de envase necessária - esta 
deve ser aprox. 0,1 bar acima da pressão de equilíbrio do produto. A pressão de equilíbrio 
do produto depende do teor de CO2 do próprio produto e da temperatura do produto no 
momento do envase.
 
Nota-4: O barril Polykeg® com saco é fornecido com o saco de vácuo a aprox. 250 mb e 
com o barril sob pressão a aprox. 0,5 bar.
 
Nota-5: A carga axial máxima da cabeça de envase varia de acordo com a pressão interna 
do barril. Valor de referência: 1 bar ~ 100 kg.

8.1 Procedimento de envase:

Nota-1: É necessário ter disponibilidade de um circuito capaz de fazer vácuo.

1. 1. Higienizar a interface da válvula Polykeg® (temperatura máxima de 100° C, pressão 
máxima de 1,0 bar).

2. Conectar a válvula com a cabeça de envase.

3. Aplicar o vácuo com a cabeça de envase (aprox. 250 mb de pressão absoluta) - apenas 
entrada do produto.

4. Abrir a válvula do barril.

5. Pressurizar o barril (entre o barril e o saco) à pressão de envase. 

6. Fechar a válvula para o vácuo.

7. Abrir a válvula de envase do produto - o produto entra no saco. 

8. Verificar a quantidade de produto no recipiente.

9. Quando o barril estiver cheio, fechar a válvula de envase.

10. Fechar a válvula do barril.

11. Desconectar a cabeça de envase do barril.

12. Enxaguar e secar a interface da válvula Polykeg®.

13. Colocar o selo de segurança.
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9. INSTRUÇÕES PARA A EXTRAÇÃO

CUIDADO:
Verificar a compatibilidade do seu sistema de extração com o barril Polykeg® antes de usá-
-lo. O sistema de extração deve estar equipado com válvulas de segurança para o controle 
do excesso de pressão, devidamente calibrado de forma a não exceder a pressão máxima 
de operação indicada na seção 3 “Advertências e regras de segurança” do manual do usuá-
rio PolyKeg®.

O barril Polykeg® sujeito a excesso de pressão pode romper e/ou explodir, causando danos 
a pessoas e/ou coisas.

 
9.1 Procedimento de conexão:
 
1 Posicionar o barril Polykeg® numa superfície estável e de acordo com as regras de segu-

rança mostradas na seção 3 “Advertências e regras de segurança” do manual do usuário 
PolyKeg®.

2. Conectar o conector de extração à válvula do barril Polykeg® conforme mostrado abaixo. 
Nota: Limpar e higienizar todos os componentes com uma solução à base de álcool an-
tes da extração de cada barril.

3. Proceder com a extração.

Conexão de válvula  A-M-G

Conexão de válvula  S-D

1

1

2

2

A

A

B

C

B
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9.2 Procedimento de desconexão:
 
Para desconectar o conector de extração da válvula do barril Polykeg®, seguir as instruções 
abaixo.

Se for necessário desconectar temporariamente o barril, ele deve ser manuseado e arma-
zenado de acordo com as instruções na seção 3 “Advertências e regras de segurança” do 
manual do usuário PolyKeg®.
Para proceder novamente com a extração, repetir o procedimento de conexão conforme 
indicado na seção 9.1 “Procedimento de conexão”.

Quando o barril estiver vazio, será necessário proceder imediatamente à sua despressuriza-
ção, de acordo com as instruções mostradas na secção 10 “Instruções de despressurização” 
no manual do usuário.

Desconexão da válvula  A-M-G

Desconexão da válvula  S-D

1

1

2

2
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10. INSTRUÇÕES PARA A DESPRESSURIZAÇÃO

É obrigatório que, uma vez terminada a extração, 
o barril seja imediatamente despressurizado utili-
zando o acessório indicado na Fig.1.
É proibido descartar o barril com uma pressão in-
terna residual.

O acessório mostrado na Fig. 1 é adequado para 
todos os tipos de válvulas PolyKeg: A, D, G, K, M, 
S e pode ser preso ao topo, como mostrado na 
Fig.2.

O uso inadequado do barril e o não cumprimento 
das instruções de uso corretas podem quebrar ou 
fazer com que o próprio barril exploda, causando 
danos às pessoas e/ou coisas.

No caso de extração com outros gases que não 
o ar, recomenda-se a realização do procedimento 
de despressurização num ambiente adequada-
mente ventilado.

Seguir as seguintes precauções para despressurizar o barril::

1. Usar óculos de proteção.
2. Verificar se o local está bem ventilado. Não dispersar gás em salas fechadas, pois poderia 

reduzir o oxigênio a níveis prejudiciais à saúde.
3. Remover o excesso de líquido na área de conexão da válvula.
4. Inserir a chave de despressurização na válvula como mostrado na figura e pressionar com 

cuidado.
5. Liberar o gás lentamente.

Fig. 2

Despressurização da válvula A - G Despressurização da válvula  S - D - M 

Fig.1 – Chave de despressurização
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11. INSTRUÇÕES PARA O DESCARTE

Para facilitar a coleta, a reutilização e a recuperação, incluindo a reciclagem, PolyKeg® indi-
ca a natureza dos materiais de embalagem utilizados..
 
Para uma abordagem sustentável PolyKeg® recomenda:
Depois da utilização, antes de descartar o barril PolyKeg® esvaziado do seu conteúdo, é 
obrigatório que a pressão que permaneceu no interior após a utilização seja eliminada, se-
guindo as instruções indicadas na seção 10 do manual do usuário Polykeg®.

Para uma abordagem correta de reciclagem do barril, recomenda-se seguir as instruções 
do seu gerente local para o modo de transferência de materiais, utilizando os símbolos 
como ilustrado. Uma outra recomendação é a de reduzir o seu tamanho para diminuir o 
impacto ambiental do transporte. Agora, o barril está pronto para o descarte.

DESCRIÇÃO IDENTIFICAÇÃO 
(DECISÃO 

97/129/EC)

SÍMBOLOS DOS 
MATERIAIS

(CR 14311:2002)

VÁLVULA
TODOS OS OUTROS 

PLÁSTICOS 

GARRAFA PET, MXD6

KIT TUBO DE 
IMERSÃO 

PP, LLDPE

SACO OPA, ALU. OPA, PE

TOPO, BASE, 
TAMPER, 
KEG CAP

POLIPROPILENO

5

PP

5

PP

5

PP

4

LDPE

4

LDPE

90

C/LDPE
90

C/LDPE

41

ALU

41

ALU

5

PP

5

PP

5

PP
1

PET

1

PET

7

OUTRO

7

OTHER

7

OUTRO

7

OUTRO

7

OUTRO
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12. ACESSÓRIOS

A PolyKeg® desenvolveu alguns acessórios disponíveis a pedido do cliente, para permitir a 
utilização do barril em total segurança..

Chave de despressurização 
Este acessório permite a eliminação completa da 
pressão residual contida no barril, em total segu-
rança, antes da concessão à separação da coleta 
de lixo.
A operação de despressurização é necessária 
para evitar danos a pessoas e/ou coisas.

Selo de garantia 
Com este dispositivo simples, é possível proteger 
a válvula do barril contra adulteração.


