
 
 

Fita gomada com reforço   
 

  

Conhecendo mais sobre a fita gomada com reforço  

A fita gomada com reforço tem como matéria prima o papel Kraft monolúcido e 

por ser uma fita altamente resistente e forte é indicada para garantir a segurança 

de seus produtos, principalmente em entregas não permitindo que sejam 

violados ou alterados.   

Indicações de uso   

A fita gomada com reforço pode ser utilizadas diversas maneiras podemos listar 

as seguintes, como:  

• Lacramento de caixas   

• Moldura de quadros   

• Fechamento de caixas que necessitam de reforços   

• Garantir segurança aos produtos nas entregas.  

• E o uso por artistas para fixar papel de aquarela a superfícies de desenho 

e pinturas, por esse motivo a fita Kraft é geralmente chamada de “fita de 

enquadramento”.  
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Dados técnicos da fita gomada com reforço   
Matéria prima  papel Kraft   

Largura  50 MM A 80 MM  

Gramatura total  120 +/- 5  

Gramatura do papel (G/M²)  80 +/-5  

Gramatura do adesivo (G/M²)  40+/- 5  



 
 

Cor  Pardo  

Características  Reforço em fios de nylon  

  

Onde comprar fita de goma com reforço?  

   Estando em busca de um produto com ótimas qualidades e custo 

benefício, o lugar ideal para comprar fita gomada com reforço é na 

indústria Moscka, empresa responsável pela fabricação e 

comercialização de produtos desse porte, que garante excelentes 

condições de matéria prima e mão de obra, além de funcionários 

capacitados, treinados e dispostos a fornecer o que o cliente precisa.  

  

Informações para descarte da fita gomada com reforço    

  

EMBALAGEM   

  

Resíduo: papel e plástico – RECICLÁVEL  

  

Papel adesivo - NÃO RECICLÁVEL  

  

FITA DE PAPEL GOMADO  

  

Resíduo: papel CRAFT – RECICLÁVEL  

  

OBS. PARA MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS DESCARTAR EM  

LOCAIS APROPRIADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.  
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PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE COMPRAR FITA GOMADA COM 

REFORÇO 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 

  


