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Bobinas Térmicas DML, mais um produto com a qualidade comprovada e fabricado 
pela THEGA, uma empresa que há mais de 10 anos reforça seus valores, reafirmando 
o comprometimento em fabricar produtos de qualidade.  
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BOBINAS TÉRMICAS DML

As Bobinas DML são produzidas com papel de alta performance, garantindo a qualidade e manutenção 
das informações e imagens impressas. Nossas Bobinas são homologadas pelo  Ato Cotepe (43/2015), 
obedecendo as regras e especificações estabelecidas pela legislação e normas Brasileiras.
Nossas Bobinas podem ser personalizadas com imagens, logomarcas, podendo ser um meio de 
divulgação muito eficaz. 

www.thega.com.br

UNIDADE INDUSTRIAL
Av. João Batista Reis, 150 - Santana
Três Pontas - MG - Brasil - 37190.000
55  35  3265.9550

UNIDADE ADMINISTRATIVA
Alameda Oscar Niemeyer, 400 - Sala 312
Vila da Serra - Nova Lima - MG - Brasil - 34000.000
55  31  2559.2201

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As Bobinas Térmicas DML possuem gramatura entre 50 e 56 gr/m², gramatura que está em conformidade 
com as especificações determinadas pelo Ato Cotepe. Podem ser nas cores salmão, amarelo e azul. São 
determinados Papéis Térmicos, aqueles que recebem um revestimento em sua superfície, tornando-os 
sensíveis ao calor, de maneira que o sistema de impressão térmico não requer tinta na impressora.  
A imagem e/ou impressão é o produto da reação entre os químicos do revestimento e o calor. 

RECOMENDAÇOES DE ARMAZENAMENTO

Não expor a luz solar, fontes de calor e ambientes 
úmidos. Evitar contato com plástico, solventes, 
produtos químicos e água. 

Item Código de barras BOBINAS
PRODUZIDAS EM
CONFORMIDADE

COM O ATO
COTEPE 56/2015

Dimensões
da cx. coletiva
L x A x P (mm)

Qde na 
caixa Cx. EAN 13 

DML 79mm x 30m
DML 79mm x 40m
DML 79mm x 80m

30 unid.
30 unid.
16 unid.

255 x 155 x 165
285 x 175 x 165
255 x 155 x 165

1 78 98937 10607 6
1 78 98937 10608 3
1 78 98937 10609 0

Bobinas fiscais para ECF

Recibos de Cartão de Crédito

Extratos Bancários

Bilhetes de Embarque

Bilhetes Lotéricos

Relógios de Ponto

Pedágios

Equipamentos que utilizam suprimentos para registro de dados

Demais medidas, consulte nossos Consultores e Representantes

stema de impressão térmico não requer tinta na impressora.  
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