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Plástico bolha  

O processo de transportar cargas é muito delicado, e precisa de todo um cuidado 

para que não ocorra imprevistos, o plástico bolha é um dos materiais mais 

utilizados no quesito de proteção a cargas.  

Tendo o polietileno como sua matéria prima, o plástico-bolha é um produto que 

proporciona excelente proteção aos materiais nele embalados. Este material 

pode ser também laminado com papel e transformado posteriormente em 

envelopes, para transporte de produtos frágeis e outros que requeiram cuidados 

especiais.  

As Principais Vantagens Do Plástico Bolha Para Transporte   

Para o transporte o plástico bolha é um aliado indispensável, e em vantagens do 

seu uso incluem:  

• Preserva a integridade de qualquer tipo de carga;  

• Serve como embalagem interna, externa e para embalar laminas ou 

vidros;  

• Pode substituir a caixa de papelão, o que é uma boa vantagem em relação 

a custos;  



 
 

• É extremamente flexível, ou seja, se adapta a qualquer forma e tamanho.  
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Dicas de utilidades  

• Colocar dentro ou em volta das caixas da bateria dos instrumentos 

musicais do para abafar o som;  

• Embalagens de cargas;  

• Revestimentos de pisos;  

• Arqueação;  

• Para conservar as frutas e os vegetais sempre frescos na geladeira.  

  

  

Informações técnicas  
  

Matéria Prima :Polietileno  

Largura: 1,30 Mts  

Comprimento: 100 Mts  

Espessura: 25 a 45 micras  

  

  

Onde Comprar Plástico Bolha?  
  

A Moscka é perfeita para qualquer segmento do mercado que necessite do uso 

de plástico bolha, arqueação em pallets, unificação de produtos, amarração de 

cargas e arqueação em caixas, a moscka oferece o melhor produto com 

qualidade e garantia.  



 

Com um alto nível de tecnologia, a Moskca produziu o seu plástico bolha com 

muita qualidade e flexibilidade, auxiliando melhor o seu negócio.  

  

PARA SABER MAIS SOBRE  AONDE COMPRA PLÁSTICO BOLHA 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 

 

  


