
Especificações Técnicas do Produto

043013 - TEC PLANO BASE CEY 95 AIR FLOW

Composição: 100% POLIESTER

NCM: 54075210

Largura Total: 1,500m

Largura Útil: 1,450m

Gramatura(g/m²): 0,175 g/m²

Gramatura(m/l): 0,262 m/l

Tempo de descanso: 24 HS

Embalagem: ROLO 50 M/R

Rendimento: 0.0

Solidez coloração: >=4 Solidez Boa

Solidez a lavagem: >=4 Solidez Boa

Encolhimento: +/-5%

Encolhimento pós estamparia: +/-7%

Barrado: NAO

Sentido/Pé: NAO APRESENTOU

Número de lavagens: NAO LAVAR

Não aceitaremos reclamações/ devoluções de produtos cortados e ou beneficiados, como: processos de lavanderia, tingimento, estamparia e etc. Cada
lote de fabricação pode sofrer uma variação nos valores informados nesta ficha técnica, por este motivo, recomendamos que sempre seja desenvolvido a
peça piloto antes do corte da produção, lembrando que nossos produtos são todos acabados, sem necessidade de beneficiamento para produção.

Processo de lavagem:

1.Lavagem à mão

2.Não alvejar/não branquear

3.Secagem em tambor. Secagem á baixa temperatura

4.Temperatura Máxima na base do ferro de passar: 110°C

5.Limpeza a seco profissional. Processo normal

ORIENTAÇÕES PARA ARMAZENAGEM DE PRODUÇÃO.
Armazenagem
NAO APRESENTOU

Modelagem
NAO APRESENTOU

Recomendações Gerais
NAO APRESENTOU

Costura
TECIDO PLANO:
1. Aconselhamos costurar as peças cortadas imediatamente após a separação devido à
contração das fibras.
2. A agulha deve ser trocada periodicamente.
3. Para garantir uma boa costura é preciso observar os seguintes fatores: tipo de fibra
da linha, espessura da linha, tensão, tipo de ponto e tipo de agulha.
4. A regulagem do ponto deve acompanhar a elasticidade do tecido, teste se a costura
não irá romper, pois tecidos elásticos exigem costura adequada.
5. Instrução de agulhas:
2020 > Universal, muito usada, porque serve para todos os tipos de tecidos.
2045 > Para todos os tecidos, nos tecidos com elastano recomendamos o uso da ponta
bola.
2022 > Para overloque 14SH  usada para todos os tipos de tecidos.
2054 > Para overloque 14U32.
6. Tamanhos
08  09 e 11 > indicada para tecidos finos e leves.
14  indicada para tecidos médios como camisaria.
16, 18 e 21  indicadas para tecidos mais pesados, como jeans e sarja.

Confecção
NAO APRESENTOU


