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Desde 1997 desenvolvendo
tecnologia e materiais para
o mercado de fitas.





A MASTERPLAST é marca líder de mercado no segmento de �tas

de arqueação do tipo PET e PP. Atuamos desde 1997 no ramo, sempre 

desenvolvendo tecnologia e materiais que vão de encontro às necessidades 

de consumidores cada vez mais exigentes.

A empresa se encontra em constante estado de ampliação e 

aprimoramento, visando novos horizontes e novos objetivos.

A experiência de duas décadas atuando na área, aliada com um espírito 

dedicado e inovador resulta em um altíssimo padrão de qualidade nos 

nossos produtos e um atendimento diferenciado

para nossos clientes. 

Além dos nossos processos de produção serem inovadores e e�cientes, 

também prezamos pela ética e consciência ambiental, sendo inclusive 

inventores do processo industrial de fabricação de �tas PET recicladas.

CONFIRA NOSSA LINHA DE PRODUTOS



Fabricadas com poliéster (PET) 100% reciclável, 
apresentam alta resistência para arqueação de 
paletes e caixas.

Vantagens na utilização de �tas pet em 
comparação ao aço:

Menor peso, facilita o manuseio e transporte, 
reduzindo gastos com mão de obra, riscos de 
acidente e gastos com armazenagem.

Apresentação visual agradável.

Livres de corrosão, resistem bem ao serem 
mantidas ao tempo.

Maior resistência a tensão e a movimentos 
bruscos se comparadas as �tas de aço.

    Estabilidade térmica a temperaturas de   
    até 90°c.

    Maior rendimento por KG em    
    comparação as �tas de aço.

      Disponível em diversas medidas, 
    podendo ter impressão personalizada
    e exclusiva de acordo com a solicitação  
    do cliente.

FITAS MASTER PET
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CERTIFICAÇÃO AAR
para �tas destinadas a embalar

itens para exportação



Fabricadas com polipropileno (PP) 100% virgem 
e reciclável, fornecem agilidade e segurança 
para fechamento de embalagens de alto valor 
agregado.

Vantagens na utilização de �tas DBA:

Possuem tempo reduzido entre os 
cintamentos.

Podem ser usadas em máquinas 
semi-automáticas ou automáticas.

Não soltam fuligem, mantém a máquina limpa 
e gera redução no custo de manutenção.

Agiliza o processo de fechamento das 
embalagens.

Ótimo resistência.

Disponível na cor branca ou transparente.

Disponível em diversas medidas. Se adéquam
a sua real necessidade.

FITAS MASTER DBA
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FITAS MASTER
PHOENIX

Fabricadas com polipropileno reciclado (PP) 
100% reciclável, fornecem agilidade e 
segurança para fechamento de embalagens.

Vantagens na utilização de �tas Phoenix.

Pode ser usada em máquinas manuais ou 
semi-automáticas.

Custo mais acessível em relação as �tas de PP 
Virgem.

  Agiliza o processo de    
  fechamento das embalagens.

         Disponível nas cores   
   branca, azul ou preta.

         Disponível em diversas        
         medidas, se adéqua a sua   
   real necessidade.
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Fabricadas com polipropileno reciclado (PP) 
100% reciclável, garantem agilidade no 
fechamento de embalagens com um excelente 
custo-benefício.

Vantagens na utilização de �tas Band:

Pode ser usada utilizada com selos ou �velas 
plásticas.

Custo mais acessível em relação as �tas Phoenix 
e DBA.

Agiliza o processo de fechamento das 
embalagens.

Garante uma boa embalagem mesmo em 
produtos de baixo valor agregado.

    Disponível em diversas medidas, se   
    adéqua a sua real necessidade.

 

FITAS MASTER BAND
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SELOS PET
Fabricados com aço galvanizado normalizado, os 
selos PET da Masterplast fornecem alta 
durabilidade e poder de �xação, possuem 
recartilho especial que em conjunto com as �tas 
Master Pet fornecem a solução ideal para uma 
paletização segura e con�ável.

Disponível nas medidas: 13mm, 16mm, 19mm e 25mm

Disponível nas medidas: 10mm, 13mm e 16mm

SELOS BICROMATIZADOS
Os selos bicromatizados da Masterplast são indicados 

para uso com as �tas BAND, possuem formato especial 
que garante uma paletização rápida e segura. 



Disponível nas versões com ou sem pino.

CANTONEIRAS PLÁSTICAS

FIVELAS PLÁSTICAS

Recomendado na paletização de caixas de papel 
ondulado e de materiais que necessitem 
proteção contra a pressão da �ta, auxiliam na 
paletização permitindo o aperto ideal da �ta sem 
dani�car as caixas paletizadas. 

Desenvolvidas para facilitar o fechamento de 
embalagens que não necessitam de alta resistência, são 

ideais para o uso com as �tas Master Band. Facilitam a 
paletização ao mesmo tempo que reduzem o custo.
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Esticador P330
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A Masterplast dispõe de uma linha de seladores 
para selos de 13 a 25mm, desenvolvidos para 

serem utilizados com os Selos de aço garantem 
um fechamento rápido e seguro.

 Deve-se sempre usar seladores especí�cos
para cada medida de selo, garantindo o

correto fechamento.

SELADORES

ESTICADORES
Leve e prático, o esticador P330 pode ser 
utilizado na arqueação das �tas 13 a 19mm.

O esticador PM 1000 é indicado para uso 
pesado, com �tas de 19 a 25mm.
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