
SINALIZAÇÃO

FITAS, PEDESTAIS, PLACAS,
CAVALETES E SUPORTES

Desenvolvimento Técnico Plastcor

DESCRIÇÃO DO PRODUTO FITA ZEBRADA

Fita de sinalização e segurança produzida em filme de polie�leno de 
baixa densidade sem adesivo, impresso em duas cores, com espessura 
de 3 micras (preto e amarelo, laranja e branco e vermelho e branco) com 
espessura de 5 e 8 micras (preto e amarelo) e colocada num tubete de 
papelão com largura de 70 mm.

ATENÇÃO | As dimensões e o peso estão sujeitos a pequenas alterações 
em razão das caracterís�cas do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA FITA ZEBRADA | 39189000

INFORMAÇÕES IMPORTANTES GRAVADAS NO TUBETE

Plastcor, CNPJ, cor da fita, largura da fita, comprimento da fita e código 
de barras.

EMBALAGEM MASTER PARA FITAS DE 3 MICRAS

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 40 fitas zebradas. 
A dimensão da embalagem para as fitas de 50 e 100 m é 405 x 210 x 348 
mm e seu peso aproximado é de 340 g. A dimensão da embalagem para 
as fitas de 150 e 200 m é 455 x 240 x 348 mm e seu peso aproximado é de 
380 g.

EMBALAGEM MASTER PARA FITAS DE 5 E 8 MICRAS

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 12 fitas zebradas. 
A dimensão desta embalagem é 270 x 270 x 213 mm e seu peso 
aproximado é de 240 g.

VALIDADE DA FITA ZEBRADA

03 anos da data de fabricação, fechada na embalagem antes do uso.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO CORRENTE PARA PEDESTAL

Acessório para pedestal injetado em PEAD (polie�leno de alta 
densidade) nas cores padrão preto e amarelo com dois tamanhos de 
elos (pequeno e grande). Para outras cores, consultar departamento de 
vendas.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA CORRENTE | 39174090

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão impressa. Na embalagem contém 50 m de corrente 
com elo grande ou 100 m de com elo pequeno. A dimensão da 
embalagem é 320 x 320 x 223 mm para correntes com elo grande e 320 x 
320 x 165 mm para elo pequeno. Os pesos aproximados das 
embalagens são respec�vamente 315 g e 285 g.

VALIDADE DA CORRENTE

05 anos da data de fabricação, fechada na embalagem antes do uso.

ESPESSURA  DA FITA METRAGEM DA FITA NO TUBETE PESO TOTAL (TUBETE + FITA)

3 micras

3 micras

3 micras

3 micras

5 micras

8 micras

120 g

160 g

225 g

285 g

345 g

5 micras

50 m

100 m

150 m

200 m

100 m

100 m

200 m 642 g

518 g

MEDIDAS E PESOS APROXIMADOS DAS FITAS ZEBRADAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO PEDESTAL

Pedestal para sinalização e segurança, confeccionado em três partes:

Base soprada em PP (polipropileno), tubo em PVC e tampa injetada em 
poliacetal, com dois ganchos opostos do mesmo material da tampa.

ATENÇÃO

As dimensões e o peso estão sujeitos a pequenas alterações em razão 
das caracterís�cas do material.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO PEDESTAL | 39172900

EMBALAGEM MASTER DO PEDESTAL

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 04 pedestais 
desmontados. A dimensão desta embalagem é de 870 x 220 x 215 mm. 
O peso aproximado desta embalagem é de 766 g.

VALIDADE DO PEDESTAL

05 anos da data de fabricação, fechado na embalagem antes do uso.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PLACAS, CAVALETES E SUPORTES PARA 
PLACAS

Placas e cavaletes para sinalização e segurança confeccionados em 
chapas de PS (polies�reno). Os suportes para as placas são 
confeccionados em ferro com pintura eletrostá�ca. As placas podem 
ser do �po simbologia ou numerologia e os cavaletes podem ser do �po 
simples ou duplo.

OBSERVAÇÃO

As placas padrão têm espessura de 1,7 mm. Temos também placas 
personalizadas com 2 mm e 3 mm de espessura.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DAS PLACAS | 39031120

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS CAVALETES | 49111090

EMBALAGEM MASTER DAS PLACAS | Arqueadas com 20 peças.

EMBALAGEM MASTER DOS CAVALETES

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 20 cavaletes 
com ou sem dobradiças. A dimensão desta embalagem é de 480 x 
350 x 305 mm. O peso aproximado desta embalagem é de 318 g.

EMBALAGEM MASTER DO SUPORTE PARA PLACAS

Caixa de papelão impressa. Nesta embalagem contém 10 suportes. A 
dimensão desta embalagem é de 407 x 307 x 112 mm para os 
suportes de 30 x 30 cm e 33 x 33 cm. Para os suportes de 30 x 40 cm, 
a dimensão da embalagem é de 340 x 340 x 112 mm. O peso 
aproximado destas embalagens é de 270 g.

VALIDADE DAS PLACAS E CAVALETES

05 anos da data de fabricação, fechados na embalagem antes do uso.

30 x 30 cm 163 g

33 x 33 cm

30 x 40 cm

188 g

PLACAS (Modelo e Peso)

212 g

Altura total do pedestal (base + tubo + tampa) 950 mm

Peso total do pedestal

Diâmetro da base do pedestal

Diâmetro do tubo do pedestal

3,70 Kg

MEDIDAS EAPROXIMADAS DO PEDESTAL

230 mm

50 mm

Simples com rebites 305 g

Duplo com 1 dobradiça

Duplo com 2 dobradiças

530 g

CAVALETES (Modelo e Peso)

540 g
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