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        Acondicionamento da Cinta 

Descrição 

CINTA RESINA TEXTIL 13x1000m

CINTA RESINA TEXTIL 16x850m 

CINTA RESINA TEXTIL 19x600m 
 

CINTA PLÁSTICA TÊXTIL

Manual Hot

• A cinta Têxtil Hot-Melt 
A cinta têxtil Hot-Melt é composta p

outros com cola termo-

resistência. 

A cinta comercializada pela EMBALMINHO, é 100% reciclável, apresentando uma facilidade 

absoluta na eliminação, sendo que os seus resíduos não possuem

do portanto, prejudicial ao meio ambiente.

• Vantagens da Cinta têxtil
Resistência mecânica elevada comparada com a 

fita de aço, mas 5 vazes mais leve.

Alta resistência aos raios UV, ao fri

nidade.

Grande capacidade de absorção dos choques, 

devido à sua elevada elasticidade.

Segura para as pessoas que manipulam a ci
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Acondicionamento da Cinta Têxtil
Resistência A tracção 

DaN 
Diâmetro do Casquilho (mm)

CINTA RESINA TEXTIL 13x1000m 425 76 

 495 76 

 760 76 

 

CINTA PLÁSTICA TÊXTIL 

Manual Hot-Melt 

 

Melt é composta por fios de poliéster unidirecionais acoplados uns aos 

-fusível, que garantem uma grande flexibilidade e uma extrema 

A cinta comercializada pela EMBALMINHO, é 100% reciclável, apresentando uma facilidade 

ção, sendo que os seus resíduos não possuem metais

do portanto, prejudicial ao meio ambiente.  

Vantagens da Cinta têxtil 
Resistência mecânica elevada comparada com a 

fita de aço, mas 5 vazes mais leve. 

Alta resistência aos raios UV, ao frio e à huma-

de. 

Grande capacidade de absorção dos choques, 

devido à sua elevada elasticidade. 

Segura para as pessoas que manipulam a cinta. 
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Têxtil 

Diâmetro do Casquilho (mm) Rolos p/Caixa 

2 

2 

2 

or fios de poliéster unidirecionais acoplados uns aos 

fusível, que garantem uma grande flexibilidade e uma extrema 

A cinta comercializada pela EMBALMINHO, é 100% reciclável, apresentando uma facilidade 

metais pesados, não sen-


