
Cinta Plástica

Polipropileno (PP) + Poliéster (PET)

Cintas impressas e específicas 



A cinta certa

Uma gama adequada de 
cintas de polipropileno 
(PP) ou de poliéster (PET), 
cada uma com as suas 
próprias características 
para assegurar a melhor 
combinação possível com 
as ferramentas/máquinas!

A ferramenta ou 
a máquina certa

As aplicações para 
cintagem são variadas – 
tal como a gama Strapex. 
Pode escolher um dos 
vários sistemas, desde 
um simples esticador/
alicate até uma instalação 
totalmente automática.

Vendas e Assistência 
Técnica a nível 
mundial

Receberá aconselhamento 
técnico para a escolha 
da melhor solução e da 
necessária assistência 
técnica, em conjunto 
com a garantia de 
disponibilidade de peças 
sobresselentes e apoio 
futuro.

A Vantagem Strapex
Cinta, Ferramentas/Máquinas e Assistência 
Técnica como um pacote global 

Qualidade
Cinta de qualidade, 
cuidadosamente bobinada, 
devidamente acondicionada 
e fornecida em caixas de 
cartão

Cinta estreita 
de Polipropileno PP

Cinta 
de Polipropileno PP

Cinta de alta resistência 
Poliéster PET

 Fabrico próprio



Muito se pode dizer
acerca das cintas Strapex!

· Para embalagens de mercadorias leves até 30 kg de peso

· Para embalagens, molhos, jornais e revistas

· Segurança de mercadorias de valor 

· Segurança no transporte de produtos frágeis 

· Para cintagem manual ou mecânica

· Resistente a variações de temperatura
 Entre –18 °C e +50 °C*

· A solução económica para a logística geral e a 
 segurança no transporte

 PP (Polipropileno)

 PET (Poliéster)

· Para a segurança no transporte de mercadorias 
 paletizadas de todos os tipos

· A resistência UV torna-a adequada para o 
 armazenamento de mercadorias a céu aberto

· Resistente contra
 – esforços relacionados com o manuseamento 
  e o transporte tais como vibrações
 – influências climatéricas tais como humidade ou 
  variações de temperatura entre –30 °C e +80 °C* 
  (para mercadorias que podem encolher ou aumentar)

· Para cintagem manual ou mecânica

· A alternativa correcta às cintas de aço:
 – Poupança de custos
 – Menores danos na superfície e nas bordas das 
  mercadorias embaladas
 – Menor risco de lesões ao cortar a cinta
 – Manuseamento mais fácil dos rolos de cinta

* Orientações gerais, não vinculativas, que podem variar de 
	 acordo	com	a	aplicação,	produto	ou	influências	ambientais.	
 Favor consultar um dos nossos especialistas da indústria.
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www.strapex.com

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network


