LINHA 100

T100 / T110 / T120

Espessuras: 0,3mm; 0,5mm; 0,75mm;
1,0mm.

Aplicações:
- parte interna de bolsas e pastas,
- enchimento de formas,
- palmilhas internas,
- enchimento de cintos,
- encadernação, entre outras.

Cor de massa: a linha 100 pode ser
produzida nas cores natural (100, 110,
120) ; cromo (102, 112, 122) ; preto
(104, 114, 124) e café (105, 115, 125).

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

Opções de espessuras

Versatilidade de uso

Opções de cor de massa

Facilita acabamento à fio

Material encorpado

Valoriza visual de bolsas e cintos

Resistência à quebra

Evita marcas de quebra nas bolsas

Disponível em placas ou rolos

Economia e agilidade

Aceita estampas e acabamentos

Moda e Beleza

Aproveita aparas do couro

Material ecologicamente correto

Estabilidade dimensional

Economia

Uniformidade de espessura

Economia

Produto não tóxico e não perecível

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

Alto percentual de aparas de couro

Equivalente ao couro para fins de taxas de exportação
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LINHA 100

Dados técnicos:

em cabedal: mínimo 120N/10mm.
Substrato tecido : mínimo 80N/10mm.
Na aplicação em forro e avesso :
mínimo 40N/10mm.
Para Couro norma DIN 53328, qualquer
tipo de couro e aplicação : mínimo 150
N/mm².

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.

15
Continuação do Rasgo – Norma
DIN 53356. Unidade N. Determina a
força necessária para continuar o
rasgamento à partir de um corte
inicial. Sua importância é verificar a
resistência do material a partir de
cantos vivos e perfuros.

Especificação : Não há especificação,
os valores são orientativos para
determinação da elasticidade dos
materiais.
14
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-estabelecidos.

Especificação: Para materiais
sintéticos aplicados em Cabedal com
forro : mínimo 18 N, aplicados em
Cabedal sem forro : mínimo 25 N e
aplicados em Forro e Avesso : mínimo
15 N.

Especificação : Para materiais
sintéticos norma DIN 53857. Aplicação
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LINHA 100

16
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.
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LINHA 100

Especificação:
Para Materiais Sintéticos aplicados em Cabedal
Tipo de
Calçado

Alta
Solicitação

Média e
baixa
solicitação

Modalidade

Número
de
Fricções

Avaliação do
Elemento Abrasivo
(mínimo)

Mat. Sint. seco
elemento
abrasivo seco

50

Grau 3

Mat. Sint.úmido
elemento
abrasivo seco

50

Grau 3

Mat. Sint. seco
elemento
abrasivo úmido

50

Grau 3

Mat. Sint. seco
elemento
abrasivo seco

50

Grau 3

Mat. Sint.úmido
elemento
abrasivo seco

20

Grau 3

Mat. Sint. seco
elemento
abrasivo úmido

20

Grau 3
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Avaliação do
Acabamento

Caso danificar
deve retomar o
aspecto após o
polimento

Caso danificar
deve retomar o
aspecto após o
polimento

LINHA 100

Para Couro aplicado em Cabedal
Tipo de
Calçado

Alta
Solicitação

Média e
baixa
solicitação

Modalidade

Número
de
Fricções

Avaliação do
Elemento Abrasivo
(mínimo)

Seco

50

Grau 3

Couro úmido
elemento
abrasivo seco

50

Grau 3

Couro seco
elemento
abrasivo úmido

50

Grau 3

Seco

50

Grau 3

Couro úmido
elemento
abrasivo seco

50

Grau 3

Mat. Sint. seco
elemento
abrasivo úmido

20

Grau 3
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Avaliação do
Acabamento

Caso danificar
deve retomar o
aspecto após o
polimento

Caso danificar
deve retomar o
aspecto após o
polimento

LINHA 100

Para Materiais Sintéticos aplicados em Forro
Modalidade

Número de Fricções

Manchamento no
elemento abrasivo

Seco

100

Grau 4

Úmido

50

Grau 3

Suor sintético

20

Grau 3

Para Couro aplicado em Forro
Modalidade

Número de Fricções

Manchamento no
elemento abrasivo

Seco

100

Grau 4

Úmido

50

Grau 3

Suor sintético

20

Grau 3
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LINHA 100

Resultados médios do Recouro:

tipo

100

100

110

120

espessura mm

0,50

0,75/
1,00

0,30

0,30

Alongamento %
DIN 53328

24

28,5

21,5

20

Tração N/mm²
DIN 53328/1979

18

24

16

22

Continuação
do Rasgo
DiN 53356

10

15

10

10

Solidez à fricção do
tingimento e
acabamento
DIN 53339 / 78

Mod. Seco 2.000
Mod. Seco 2.000
Mod. Seco 2.000
Mod. Seco 2.000
Mod.Úmido
Mod.Úmido
Mod.Úmido
Mod.Úmido
1.000 Mod. Suor 1.000 1.000 Mod. Suor 1.000 1.000 Mod. Suor 1.000 1.000 Mod. Suor 1.000

- 18 -

LINHA 200

LINHA 200

T210 / T220 / T240 / T245

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

Aplicações:
palmilhas de sandálias, com
acabamentos e estampas diversas
(T210 e T220). Entressolas e palmilhas
internas (T240 e T245).

Cor de massa: produzido somente na
cor natural.

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

Opções de espessuras

Versatilidade de uso

Cor de massa clara

Facilita acabamento à fio

Material compacto

Facilita chanfros, canaletas e estampas.

Disponível em placas

Economia e agilidade

Aceita estampas e acabamentos

Moda e Beleza

Aproveita aparas do couro

Material ecologicamente correto

Estabilidade dimensional

Economia

Uniformidade de espessura

Economia

Produto não tóxico e não perecível

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

Alto percentual de aparas de couro

Equivalente ao couro para fins de taxas de exportação
Moda e Beleza

Aceita aplicação de transfer e serigrafia
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LINHA 200

Dados Técnicos:

modalidade á úmido mínimo de 4
N/mm².

• 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.
Especificação : Não há especificação,
os valores são
orientativos para determinação da
elasticidade dos materiais.

• Massa específica ( densidade) –
Norma DIN 53479. Consiste
em determinar a razão entre a massa
e o volume do material. O
resultado é expresso em g/cm³.
Especificação : Não há especificação ,
os valores obtidos são
orientativos.
• 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 : Para Materiais
sintéticos com substrato tecido :
mínimo 70 N/cm ( ideal 80 N/cm ),

• 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 préestabelecido.
Especificação : Para palmilha de
Montagem : modalidade à
seco mínimo de 7 N/mm². Na
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