LINHA 700

Dados técnicos:

padrão de qualidade. Mínimo 50
Kg/cm.

• 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
para esta aplicação, os índices são
orientativos para a manutenção do
padrão de qualidade. Mínimo 0,90
g/cm³.

• 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
para esta aplicação, os índices são
orientativos para a manutenção do
padrão de qualidade. Mínimo 50 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
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LINHA 700

Resultados médios do Recouro:

tipo

espessura mm

Massa Específica
Aparente g/cm³
NBR 11053/1990

Talho Kg/cm
DIN 53506

Continuação do
Rasgo DiN 53356

700

1,0/1,5/1,8/2,0

0,90

67,5

75
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LINHA 800

LINHA 800

T860 / T880

conformação, e para sapatos macios e
flexíveis.

Aplicações:
T860
• Solas de sandálias, rasteirinhas,
bailarinas e sapatos com bico
arredondado.
T880
• Solas de sapatos de salto alto, com

Espessuras: 2,50mm ; 2,75mm ;
3,0mm ; 3,5mm ; 4,00
Cor de massa: natural (T860 e T880) ;
preta (T864 e T884) e café (T865 e
T885).

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

Opções de espessuras

Versatilidade de uso

Opções de cor de massa

Facilita acabamento à fio

Material macio e flexível

Facilidade de conformação; conforto

Material compacto

Resistência

Cor de massa clara

Beleza

Disponível em placas

Economia e agilidade

Aceita estampas e acabamentos diversos

Moda e Beleza

Permite conformação

Performance

Ótima resistência à abrasão

Segurança, economia

Boa capacidade de absorção e desorção

Permite transpiração, conforto
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LINHA 800

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

Densidade e visual similar à sola de couro

Beleza e performance

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

Aceita aplicação de transfer e serigrafia

Moda e beleza

Dados técnicos:

• Abrasão – Norma DIN 53516. Unidade
mm³. Consiste em determinar a perda
de volume do corpo de prova, em
condições estabelecidas, onde o
corpo de prova é deslocado numa
trajetória de fricção, sobre rolo
coberto de lixa, sob força de
compressão e velocidade constante.
Desta maneira determinase a perda
de massa do corpo de prova, que é
convertida em perda de volume, com
o auxílio da densidade previamente

• 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
para esta aplicação, os índices são
orientativos para a manutenção do
padrão de qualidade. Mínimo 0,98
g/cm³.
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determinada. Esta perda de volume é
relacionada a um índice de ataque da
lixa. O ensaio é realizado em
equipamento específico para Abrasão
(Abrasímetro), e o resultado é
expresso em mm³ de desgaste.
Especificação : Não há especificação
para solas em Couro Reconstituído,
conforme Norma DIN 53516 para
Couro Vacum, máximo 400mm³;
melhor até 300 mm³.

padrão de qualidade. Mínimo 100
N/cm²
• Flexões contínuas para Solado
Norma DIN 53543. Determina a
resistência à formação de rasgos e
quebras em solados, com ou sem corte
inicial, quando submetidos ao
flexionamento contínuo. O ensaio é
realizado em Flexômetro para solado,
sendo que o ângulo de flexão é de 90°.
O aparelho é programado para
realizar no mínimo 30.000 flexões, e
os corpos de prova são avaliados
periodicamente, a cada 5.000
flexões. O resultado é dado através da
avaliação de qualquer tipo de dano na
superfície do material e ou progressão
do perfuro quando efetuado corte
inicial com 2,0 mm de largura.
Especificação : Não há especificação
para solas em Couro Reconstituído,
conforme Norma DIN 53543, para solas

• Resistência à separação de camadas
(delaminação) : Método PFI. Unidade
N/cm². Determina a resistência à
separação de camadas de materiais
fibrosos, quando submetidos a força
de tração num ângulo de 180° contra a
força de coesão das fibras destes
materiais.
Especificação : Não há especificação
para esta aplicação, os índices são
orientativos para a manutenção do
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em Elastômeros (borracha ou TR):
Com corte inicial – 30.000 flexões
contínuas sem danos no material, e o

corte pode chegar a 6,0 mm. Sem
corte inicial – 30.000 flexões
contínuas sem danos no material.

tipo

860

860

880

espessura mm

2,75

3,50
4,00

2,75

massa Específica
Aparente g/cm³
NBR 11053/1990
abrasão
desgaste mm³
DIN 53.516/1987

> 0,98

> 0,98

> 1,00

< 325

< 350

< 300

resistência a separação
de camadas
N/cm² Método PFI

110

110

110

resistência às flexões
continuas p/ solado
DIN 53543

Com corte inicial 30.000
flexões s/ dano o corte
pode alcançar no máx. 4,0 mm

Com corte inicial 30.000
Com corte inicial 30.000
flexões s/ dano o corte
flexões s/ dano o corte
pode alcançar no máx. 4,0 mm pode alcançar no máx. 4,0 mm
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** QUALQUER DÚVIDA, CONSULTE O REPRESENTANTE DA SUA
REGIÃO OU FALE DIRETAMENTE CONOSCO.
Recouro Indústria de Couro Recontituído Ltda.
Matriz: Av. Brasil, 50345
Campo Grande
Rio de Janeiro – RJ
Cep: 23065480
Fone: 212413.6133
Email: recourorj@recouro.com.br
Filial Novo Hamburgo
Rua Santos, 210
Novo Hamburgo – RS
CEP: 93525160
Fone: 513594.9135
Email: recourors@recouro.com.br
Filial Franca
Av. Dom Pedro I, 820
Franca – SP
CEP: 14409180
Fone: 163705.3400
Email: franca_recouro@recouro.com.br
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