
 
 

  

  

  

  

Sobre a fita crepe  

A fita crepe é um dos modelos de fitas existentes no mercado, ela é altamente 

recomendada para arqueações que necessitam de maior resistência, 

durabilidade e segurança. É produzida com papel crepado muito utilizado para 

fixação de papéis, pinturas e fechamento de pequenos pacotes, pode ser 

encontrado em diversas especificações para melhor se adequar a finalidade do 

cliente.  

O adesivo de excelente qualidade da fita crepe oi desenvolvido para permanecer 

por longos tempos afixados em superfícies e ao retira-los não danificará nem 

deixará resíduos de cola.  

  

  

  

Fita crepe comprar  

Quando pesquisamos o termo “fita crepe comprar “surgem diversos nomes de 

empresas, com variabilidade de preço e produto, contudo, o comprador de fita 

crepe deve se atentar a qualidade do produto, pois isso refletira em seus 

resultados. Se investimos em um produto que possui um fabricante que utiliza 

matérias primas de boa qualidade, isso nos beneficiara futuramente porque 

estaremos livres de acidentes e prejuízos causados por produtos de má 

qualidade.   



 
 

Onde encontrar fita crepe comprar  

A Moscka é uma empresa que está no ramo de soluções de embalagens 

industriais, a cada dia que passa torna-se mais reconhecida nos mercados de 

venda, por garantir ótimo atendimento e qualidade de produtos.  

E na Moscka é disponibilizado a fita crepe em diversos tamanhos para melhor se 

adequar a sua necessidade, sendo elas utilizadas pela indústria, comércio, 

escolas ou para uso doméstico.  

Indicações de utilidades para fita crepe comprar  

Como foi dito anteriormente, a fita crepe possui diversas formas de utilização, 

por conta disso listaremos abaixo alguma delas:  

• Roupas livres de pelos: fita crepe pode ser utilizada para substituir os rolos 

utilizados para tirar os pelos;  

• Fazer marquinha de biquíni: truque é usado por famosas que 

querem ficar com a marquinha de biquíni perfeita;  

• Fixação de papeis;  

• Pinturas imobiliárias;  

• Pinturas automotivas;  

• Fechamento de pacotes.  

  

  

  

Dados técnicos da fita crepe  

  

MATÉRIA PRIMA: papel crepado tratado com solução a base de borracha  

Resistencia à tração (KJF / CM): 1,8 min.  

Alongamento %: 4,0 min  

Cor: creme  

Estocagem: Manter em temperatura ambiente, nas embalagens original, 

produto sensível e a luz e umidade.  



 
 

  

Largura  Comprimento  Espessura  
Rl por 

caixa  

Dia metro do 

tubete  

19 mm  50 m  
0,100 a 0,140 mm  

90  3”  

25 mm  50 m  0,100 a 0,140 mm  66  3”  

48 mm  50 m  
0,100 a 0,140 mm  

33  3”  

  

  

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE FITA CREPE COMPRAR ENTRE EM 

CONTATO EM:  

Rua Coimbra 560 Cotia  - SP– CEP 06712-410 Tel. (11) 4158-6024/(11) 2690-4108 

CNPJ. 18.555.320/0001-73 / www.moscka.com.br 

 


