
Resultados médios do Recouro

LINHA 260

tipo

espessura mm

Alongamento
% DIN 53328

tração Kg/cm³
DIN 53328/1979

Resistência à separação
de camadas

N/cm²delaminação
Método PFI

talho kg/cm
DIN 53506

flexões continuas
SATRA PM 3

Massa específica
aparente g/cm³
NBR 11053/1990

260 

3,00/4,00 

34,5 

14,8 

0,96 

48 

65 

2400

280 

3,00/4,00 

43 

20 

0,98 

65,5 

85 

3400

290 

3,00/4,00 

46 

20 

0,90 

60,5 

75 

3000
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LINHA 300



T310 / T320 / T330 / T340

Aplicações:

• palmilhas macias com espuma ou 
EVA
• forração de cepas e saltos
• forro de sapatos e cintos
• cintos tipo soleta
• bolsas
• tiras de sandálias
• trançados,filetes, entre outros.
• etiquetas
• artesanato
• capas de agenda
• blocos
• artigos de decoração e escritório

Espessuras: 
0,3mm; 0,5mm; 0,75mm; 1,0mm; 
1,2mm; 1,4mm; 1,6mm; 1,8mm; 
2,0mm; 2,50mm; 3,0mm; 3,5mm

Cor de massa: natural (310, 320, 330, 
340) ; cromo (342) ; preto
(314, 324, 334, 344) e café (345).

LINHA 300
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Dados Técnicos:

• Alongamento – Norma DIN 53328. 
Unidade %. É o percentual de 

alongamento do material, relativo ao 
comprimento inicial do corpo de 
prova, até o rompimento do mesmo, 
quando submetido à força de tração.

LINHA 300

Opções de espessuras Versatilidade de uso

Opções de cor de massa

Disponível em placas ou rolos

Aceita estampas e acabamentos

Aproveita aparas do couro

Estabilidade dimensional

Uniformidade de espessura

Produto não tóxico e não perecível

Alto percentual de aparas de couro

Facilita  acabamento à fio

Economia  e  agilidade

Moda e  Beleza

Material  ecologicamente correto

Economia

Economia

Não exige uso de E.P.I , maior vida útil

Equivalente ao  couro para  fins de  taxas de exportação

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Aceita aplicação de transfer e serigrafia

Facilita forrações , confortoMaterial macio e flexível

EconomiaResistência à quebra

Moda e  Beleza
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Especificação : Não há especificação 
para esta aplicação, os índices são 
orientativos para a manutenção do 
padrão de qualidade. Mínimo 40 %.
• Resistência à tração – Norma DIN 
53328. Unidade N/mm². Determina a 
força de tração , por unidade de área, 
necessária para romper o material em 
corpos de prova pré-estabelecido.
Especificação : Não há especificação 
para esta aplicação, os índices são 
orientativos para a manutenção do 
padrão de qualidade. Carga de 
ruptura mínimo 150 N.

• Talho – Norma DIN 53506. Unidade 
Kg/cm. Determina a força necessária 
para continuar o rasgamento à partir 
de um perfuro inicial, de forma 
alongada. Sua importância é verificar 
a resistência do material a partir de 
perfuros.
Especificação : Não há especificação 

para esta aplicação, os índices são 
orientativos para a manutenção do 
padrão de qualidade. Mínimo 30 
Kg/cm.

• Flexões contínuas – Método SATRA 
PM 3. Determina o número de flexões 
contínuas num ângulo de 180° que o 
material suporta até o rompimento 
total, submetido a força de tração de 
10 N.
Especificação : Não há especificação 
para esta aplicação, os índices são 
orientativos para a manutenção do 
padrão de qualidade. Mínimo 2.000 
flexões contínuas. 

• Resistência do perfuro à fadiga por 
fivela – Método Recouro. Unidade N. 
Consiste em submeter o corpo de 
prova, nas dimensões da aplicação, à 
força de tração, onde a fivela 
atravessa o perfuro. O perfuro deve  

LINHA 300
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resistir no mínimo 200 N de força de 
tração sem danos. 
Especificação : O perfuro deve resistir 
no mínimo 200 N de força de tração 
sem danos.

• Solidez à fricção do tingimento e 
acabamento – Norma DIN 53339 / 
1978. Determinação da resistência do 
acabamento, em aparelho de fricção 
Veslic, onde um tecido padrão, sob 
peso constante fricciona o material a 
ser ensaiado. Este tecido pode estar 
seco ou embebido em água ou solução 
artificial de suor. Consegue-se assim 
verificar se o acabamento está saindo, 
manchando o tecido e ou se ocorrem 
danos no acabamento. O resultado é 
obtido através de análise comparativa 
do tingimento do tecido, em relação à 
zona branca do mesmo, com Escala de 
Cinzas.

Especificação : Não há especificação 
para esta aplicação, os índices são 
orientativos para a manutenção do 
padrão de qualidade. Conforme 
tabela :

LINHA 300
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LINHA 300

Modalidade Número de Fricções
Manchamento no

elemento abrasivo

Seco 100

Úmido 50

Suor sintético 50

Grau 4

Grau 3

Grau 3

Para Recouro aplicado em Cintos e Palmilhas. (acabamento Nobuck)

Modalidade Número de Fricções
Manchamento no

elemento abrasivo

Seco 

Úmido 1000

Suor sintético 

Grau 4

Grau 3

Grau 3

Para Recouro aplicado em Cintos e Palmilhas. (acabamento normal)

1000

2000
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Resultados médios do Recouro:

LINHA 300

tipo

espessura mm

Alongamento
% DIN 53328

tração Kg/cm³
DIN 53328/1979

resistência do perfuro
à fadiga por fivela
Método Recouro

talho kg/cm
DIN 53506

flexões continuas
SATRA PM 3

Solidez à fricção
do tingimento e

acabamento
DIN 53339 / 78

310 

0,50/1,00 

31,5 

176 

39,5 

6000 

310

320 

1,0/1,8 

37,5 

166 

38 

4800 

310

330 

2,50/3,00 

39 

130 

38 

3500 

285

340 

0,50 

37 

128,5 

36 

3500 

295

Mod. Seco 2.000
Mod.Úmido 1.000
Mod. Suor 1.000
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LINHA 400



T400 / T410 / T420 / T430 / T440

Aplicações:
• móveis diversos como cadeiras, 
mesas auxiliares, salas de jantar, 
home theaters, bandeijas, roupeiros, 
cabeceiras de cama, etc.
• móveis para escritório

• divisórias, painéis
• tapetes
• artigos de decoração, entre outros.
Espessuras: 0,5mm ; 1,0mm ; 1,5mm ; 
2,0mm
Cor de massa: natural (400, 410, 420, 
430, 440) ; cromo (442) e preta (424 e 
444)

LINHA 400

Opções de espessuras Versatilidade de uso

Opções de cor de massa

Disponível em placas ou rolos

Aceita estampas e acabamentos diversos

Aproveita aparas do couro

Estabilidade dimensional

Uniformidade de espessura

Produto não tóxico e não perecível

Alto percentual de aparas de couro

Facilita  acabamento à fio

Economia  e  agilidade

Moda e  Beleza

Material  ecologicamente correto

Economia

Economia

Não exige uso de E.P.I , maior vida útil

Equivalente ao  couro para  fins de  taxas de exportação

CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

Facilita laminação, confortoMaterial macio e flexível

EconomiaResistência à quebra
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