
Coats Seamsoft adalah benang poliester bertekstur mikro-filamen yang memberikan kelembutan 
dan kenyamanan yang luar biasa, terutama pada jahitan pakaian dalam.

Benang ini memberikan pelipit jahitan yang sangat baik dan kemampuan uluran untuk kain 
rajutan dan meregang.

Untuk kelembutan di segala jenis pakaian dalam
Pakaian olahraga dan bersepeda
Pakaian dalam pria dan wanita berkualitas tinggi

Coats Seamsoft memberikan kelembutan yang luar biasa pada jahitan yang dikombinasikan 
dengan produktivitas yang tinggi.
Sifat peregangan dan kekuatan jahitan yang tinggi menghasilkan keamanan jahitan yang baik.
Jangkauan penuh yang unik dari empat konstruksi berbeda yang memberikan pilihan 
kelembutan terbaik.
Seamsoft 120 (Tex 16) dan Seamsoft 140 (Tex 24) sangat cocok untuk digunakan baik pada 
jarum dan looper, memberikan kelembutan terbaik dengan satu pilihan benang.
Seamsoft 160 (Tex 18) dan Seamsoft 80 (Tex 35) dibuat untuk memaksimalkan pelipit jahitan 
sekaligus mempertahankan penjahitan yang baik.
Sifat penyusutan yang rendah memastikan tidak ada distorsi jahitan setelah dicuci.
Ketahanan tingkat tinggi terhadap kelunturan dalam proses mencuci yang berat.
Bersertifikat Öko-Tex Standard 100, kelas 1, kelas yang paling ketat dalam bidang item tekstil 
untuk bayi dan balita.
Memenuhi daftar substansi Coats yang terbatas.
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Kegunaan Utama:
•
•
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Layanan Teknis
Tim ahli kami memberikan solusi yang inovatif secara global.

Global. Ahli. Perintis.
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Pelabelan perawatan tekstil
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Artikel / Tiket Kekuatan
cN

Elongasi %
Min - Maks

Ukuran Jarum
Metrik

  F785 120*
F785 160

  F785 140*
F785 080

Tex

16
18
24
35

Tiket Panjang

120
160
140
80

5000m
5000m
5000m
5000m

690
640
990

1330

22 - 34
22 - 34
23 - 35
21 - 33

70 - 90
N/A

75 - 90
N/A

Area aplikasi:

* Seamsoft 120 (Tex 16) dan Seamsoft 140 (Tex 24) sangat cocok untuk digunakan baik pada jarum maupun looper.

* PSS adalah Premium Super Soft

Jenis jahitan

Lipitan
406

Obras
504 atau 514

Jahitan
rata

605 atau 607

Jarum
Looper

Jarum
Looper

Jarum
Looper
Spreader

Eloflex 120
Seamsoft 120

Eloflex 120
Seamsoft 120

Eloflex 120
Seamsoft 120
Gramax 160

Seamsoft 120
Seamsoft 120

Seamsoft 120
Seamsoft 120

Seamsoft 120
Seamsoft 120
Seamsoft 120

Seamsoft 120
Seamsoft 160

Seamsoft 120
Seamsoft 160

Seamsoft 120
Seamsoft 160
Seamsoft 160

Seamsoft 140
Seamsoft 160

Seamsoft 140
Seamsoft 160

Seamsoft 140
Seamsoft 160
Seamsoft 160

Epic 120
Seamsoft 80

Epic 120
Seamsoft 80

Epic 120
Seamsoft 80
Gramax 80

Epic 120
Seamsoft 160

Epic 120
Seamsoft 160

Epic 120
Seamsoft 160
Gramax 160

Lipitan rendah 
lembut

Lipitan tinggi 
lembut

PSS
140 / 160

PSS
120 / 160

Rata lembut
120 / 120

Meregang 
lembut

Berikut adalah rekomendasi kami untuk jahitan pakaian dalam yang lembut & aman dengan 
Coats Seamsoft:

Seamsoft adalah benang poliester bertekstur mikro-filamen untuk jahitan pakaian dalam dan 
dirancang untuk digunakan pada jenis jahitan rantai dan turunan jahitan rantai.

Kelembutan jahitan berhubungan dengan sejumlah faktor termasuk pilihan yang tepat dari 
benang pada jarum dan spreader, kain, arah jahitan, kepadatan jahitan dan tegangan benang.

Silakan mengacu pada bagian informasi; bagian ahli pakaian untuk panduan lebih lanjut dalam 
membuat jahitan yang lembut dan aman:
http://www.coatsindustrial.com/id/soft-and-secure-seams 

Karena kondisi dan aplikasi sangat beragam dalam penggunaan suatu produk, pelanggan dan/pengguna harus memastikan sendiri bahwa produk memenuhi 
persyaratan pelanggan akhir dan cocok untuk tujuan penggunaan akhir. Coats tidak bertanggung jawab atas penggunaan atau aplikasi produk yang tidak 
cocok atau tidak sesuai.

Informasi yang diberikan di atas berdasarkan pada rata-rata saat ini dan harus dianggap hanya sebagai indikatif. Coats tidak menerima tanggung jawab atas 
kesesuaian dan ketepatan informasi yang diberikan.

Lembar informasi produk diperbarui dari waktu ke waktu, harap pastikan Anda membaca publikasi terkini. Coats mendukung pelanggan dengan saran tentang 
aplikasi masing-masing atas permintaan; bila ada pertanyaan atau kekhawatiran, silakan hubungi kami.
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