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 A Fita Adesiva Hot Melt 

Ideal para uso manual ou em máquinas automáticas. Excelente 

resistência ao alongamento e à tração, tornando as embalagens 

invioláveis.  

Fita Adesiva Personalizada 
Os benefícios das fitas personalizadas vão muito 

além da melhora estética de uma caixa embalada. 

A fita personalizada também pode ser usada 

como uma ferramenta de marketing, pois 

apresenta a assinatura de marca exclusiva da sua 

empresa. 

Fabricamos também Fitas 

Adesivas Personalizadas 

Genéricas como: 

• CUIDADO 

• FRÁGIL 

• SELO DE SEGURANÇA 

• LEVE 3 PAGUE 2, 

entre outras. 

Fitas Adesivas 

 Hot Melt HM 50 

 Hot Melt HM 40 

 Fita Solvente 

 Fita Acrílica 

 Personalizadas 



Fita Gomada e 

Crepe 

Fita Gomada Lisa ou Impressa  

Nossa fita gomada e manufaturada com papel natural de fibra 
longa, o que aumenta a resistência. 

Fita Crepe  
Nossa fita crepe é produzida com 

adesivos a base de hot melt. Este tipo de 

adesivo tem uma grande aderência. 

Aplicação: pintura e uso doméstico / 

Construção e pintura industrial / Indústria 

de manufatura e automotiva 



Descrição 

Aplicador manual para fitas adesivas. Pratico e seguro por 
possuir uma proteção na lamina de corte, evitando acidentes. 

Utilização 

Fechamento de Caixas de Papelão 

 

 Aplicadores 

Manuais 

 

 Máquina 

Fechadora de 

Caixa 

Feita para operar com caixas de tamanho 

uniforme. Mudanças de regulagem são 

realizadas facilmente. 

Vantagens: 

• Redução dos custos de mão de obra  

• Aplicação da fita de maneira mais 

profissional e estética  

• Otimização do consumo  

• Aumento da produtividade  

• Esteira de roletes que elimina o desgaste 

excessivo criado pela fricção  

• Altura ajustável da máquina de 71 a 91cm  

• Correias auto centralizáveis  

• Esteira de saída (opcional)C 

 Locação, Venda, Comodato de 

Maquinas e Serviços de 

Manutenção.  



Conheça nossas outras linhas  para 

fechamento e proteção 

Soluções em Arqueação e  

Unitização 

Segurança na armazenagem e 

movimentação de cargas 
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