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Fita inox  

A fita inox é uma bobina laminada cortada de forma longitudinal. É fornecida em 

rolos e sua largura e comprimento dependem das especificações técnicas 

fornecidas pelo cliente para atender à sua necessidade.  

Por possuir uma boa resistência à tração e o baixo alongamento, qualidades 

garantidas pelo material que a compõe, tornam a fita de aço inox ideal para ser 

utilizada em condições adversas.   

A tração no içamento oferecida pela fita de aço inox, produzida pela Moscka 

oferece ao usuário maior segurança e confiança em seu manuseio. Ela não 

quebra, não dobra e pode ser instalada com equipamentos também oferecidos 

pela empresa.  
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Dados da fita inox   

Largura (mm)  Comprimento (mts)  

13 (mm)  30 (mts)  

19 (mm)  30(mts)  

25 (mm)  30 (mts)  

32 (mm)  30 (mts)  

  

  

Indicações de utilidades da fita inox  

Devido às características de resistência mecânica à tração, à oxidação e à baixa 

capacidade de alongamento, a fita de aço inox é a opção perfeita para usos 

externos, principalmente em:  

• Arqueamento de embalagens e cargas;  

• Içamentos;  

• Amarração de tubos e cabos;  

• Fixação de materiais em postes e tubos;  

• Enfeixamento de pranchas, madeira, tubos de metal e outras atividades.  

  

Moscka, o lugar ideal para adquirir fita inox  

Antes de adquirir uma fita inox é de extrema importância saber o peso que tem 

de contar com uma empresa de confiança e qualidade para tal. Quanto a isso, a 

Moscka não decepciona. Desde 2013 no segmento, a Moskca busca fornecer as 

melhores fitas inox para seus clientes, com um ótimo atendimento e a um preço 

acessível que caiba no bolso de todos.  
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Informações de descarte  

EMBALAGEM  

Resíduo: papel e plástico – reciclável   

Papel adesivado - reciclável  

FITA  

Resíduo: aço inox – reciclável   

TUBETE  

Resíduo: papel - reciclável   

  

OBS. PARA MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS DESCARTAR EM 

LOCAIS APROPRIADOS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE  

  

  

  

PARA SABER MAIS SOBRE FITA INOX 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 

  

  

  

  


