
 

 

 

 

 

  

 
EMBALMINHO, LDA - Parque Empresarial Praia Norte,

Tel: +351 258 845107  Fax: +351 258 451 108

• Aplicações típicas  

A Fita de Papel Gomado é uma fita de

cola vegetal de adesivo em formulação de amido. Com uma alta adesividade, apresenta um 

excelente desempenho no fecho de caixas de cartão garantindo uma alta segurança n

das caixas. Na sua aplicação necessita de ser molhado por forma a activar a goma aderente.
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• Benefícios  

- Fácil de usar em superfícies irregulares

- Silenciosa na aplicação; 

- Adesão de longa duração; 

- Apropriada para todo o tipo de aplicaçã

- Económica e boa qualidade no fecho das 

caixas. 

 

 

• Propriedades

Fornecemos o 

reforço dos fios de nylon. 

ser realizada co

para embalagens, são eles: 

Gomada Canoinha

Reforço

Gomada Matic

Descrição

PAPEL GOMADO

PAPEL GOMADO Reforçado Fio Cruz

 

 

PAPEL GOMADO VERGER

Papel Gomado para Fecho de Caixas

mpresarial Praia Norte, Lote 29 B2                4900
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é uma fita de papel kraft, produzida com kraft natural de 80 gr/m2 e 

cola vegetal de adesivo em formulação de amido. Com uma alta adesividade, apresenta um 

excelente desempenho no fecho de caixas de cartão garantindo uma alta segurança n

das caixas. Na sua aplicação necessita de ser molhado por forma a activar a goma aderente.

                                                                                                      

 

                        

de usar em superfícies irregulares; 

Apropriada para todo o tipo de aplicação; 

Económica e boa qualidade no fecho das 

Propriedades  
ornecemos o Papel Gomado com ou sem 

reforço dos fios de nylon. A sua aplicação pode 

ser realizada com um dos nossos aparelhos 

para embalagens, são eles: Aplicador de Fita 

Gomada Canoinha para Fita Gomada sem 

Reforço, e o aparelho Dispensador de Fita 

Gomada Matic para Fita Gomada com Reforço. 

• Características  
A fita de Papel Gomado

impressão multicolorida, que serve como ident

ficação das embalagens ou também como um 

veículo de propaganda do produto embalado.

Pode ser lisa, sem reforço ou reforçada, em 

formato de x cruzando as extremidades inferi

res da fita, ou em linhas paralelas, ou em zigu

zague. 

Acondicionamento do Papel Gomado

Descrição Medidas (L*C) Rolos Cx

PAPEL GOMADO 60×100m 

Reforçado Fio Cruzado 60×150m 

PAPEL GOMADO VERGER 
Papel Gomado para Fecho de Caixas

4900-350 Viana do Castelo                                                

mail: embalminho@embalminho.com                    

, produzida com kraft natural de 80 gr/m2 e 

cola vegetal de adesivo em formulação de amido. Com uma alta adesividade, apresenta um 

excelente desempenho no fecho de caixas de cartão garantindo uma alta segurança no fecho 

das caixas. Na sua aplicação necessita de ser molhado por forma a activar a goma aderente. 

Papel Gomado pode ainda receber 

impressão multicolorida, que serve como identi-

ficação das embalagens ou também como um 

veículo de propaganda do produto embalado.

er lisa, sem reforço ou reforçada, em 

formato de x cruzando as extremidades inferio-

res da fita, ou em linhas paralelas, ou em zigue-

Acondicionamento do Papel Gomado 

Rolos Cx Palete 

24 36 Caixas 

24 36 Caixas 

 
Papel Gomado para Fecho de Caixas 


