Coats Sylko
Coats Sylko adalah benang polyester tiga cuping untuk mesin bordir. Coats Sylko memiliki
kilauan, daya tahan yang unggul dan pengoperasian yang lancar pada kecepatan tertinggi, yang
telah menjadikannya pilihan populer antar para pelanggan bordir yang menginginkan kinerja
dan daya tahan.

Mengapa memilih Sylko?
• Coats Sylko diproduksi menggunakan teknologi paling canggih untuk menjamin kinerja
optimal.
• Kemilau yang sangat baik dengan berbagai pilihan warna dan berdaya tahan.
• Unggul dalam hal tahan luntur dan bahan kimia.
• Pelumasan yang unik menghasilkan produktivitas tinggi.
• Unggul dalam daya tahan terhadap abrasi dan kebutuhan pengguna akhir.
• Dirancang untuk menjahit dengan kecepatan tinggi.
• Bersertifikat Öko-Tex Standard 100, kelas I, kelas paling ketat yang mencakup bahan-bahan
tekstil untuk bayi dan balita.
• Memenuhi daftar zat yang dilarang Coats.
Layanan Teknis
Tim ahli kami memberikan solusi yang inovatif secara global.
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Kegunaan Utama:
• Semua pakaian bordir atau aksesori yang terkena luntur atau seringkali dicuci
• Topi, selendang, tas, dan aksesori
• Logo tim pada pakaian olah raga dan pakaian atlet
• Tekstil hiasan rumah dan pakaian anak-anak
• Pakaian kerja dan seragam perusahaan
• Lipatan dekorasi pada pakaian dalam khusus wanita (lingerie), pakaian anak-anak dan
pakaian olah raga
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Coats Sylko
Artikel / Tiket

Tex

Tiket

Panjang

Kekuatan
cN

Elongasi %
Min - Maks

Ukuran Jarum
Metrik

3220 180
3288 120
3220 080
3215 060

18
27
40
50

180
120
80
60

2000m
3000m
2000m
1500m

750
1140
1830
2330

20 - 28
20 - 28
20 - 28
20 - 28

65 - 75
75 - 90
75 - 90
90 - 100
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Pasar tertentu memiliki panjang standar alternatif; gunakan 3289 untuk 5000m; 3291 untuk 4000m; 3288 untuk 3000m; 3220 untuk 2000m.

Pelabelan perawatan tekstil

Ciri

Manfaat benang bordir polyester tiga cuping Coats Sylko

Kemilau / indah

Penampang filamen tiga cuping menggabungkan kekuatan tinggi dengan keindahan yang memesona.

Efek 3-D

Polyester tiga cuping Coats Sylko menyediakan lebih banyak volume jahit satin dan efek ringan 3-D.

Tahan terhadap abrasi

Polyester tiga cuping Coats Sylko memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap abrasi terutama
membuatnya cocok untuk pakaian olah raga.

Tahan terhadap bahan kimia

Polyester tiga cuping lebih tahan terhadap kerusakan dan degradasi dari bahan kimia dibandingkan
dengan rayon viscose.

Kuat / ulet
Tahan luntur

Coats Sylko memperlihatkan keuletan yang luar biasa. Mesin bordir multi-kepala dapat dijalankan
dengan kecepatan tinggi tanpa merusak benang.
Untuk tahan luntur pada tingkat sangat tinggi, gunakan Sylko WF yang tersedia dalam berbagai pilihan
warna.

Bordir Coats
Coats adalah mitra terpercaya Anda untuk keahlian bordir. Pusat Solusi Bordir Coats tersebar di
layanan pasar bordir utama baik pelanggan setempat maupun mitra internasional dengan
dukungan teknis bordir, yang menjamin Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Berbagai
produk kami yang luas dan kreatif dalam benag-benang bordir dan hiasan memenuhi harapan
yang paling imaginatif. Apakah dengan pantulan metalik, bersinar dalam kegelapan atau bordir
dengan efek matte, kesemuanya disediakan untuk pilihan Anda.
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk gambaran cepat berbagai benang bordir hias kami:

Sylko Fine
Sylko Metallic
Sylko Matt
Sylko Matt
Lucence
Signal

Uraian

Artikel / Tiket

Tex

Tiket

Panjang

CFP untuk bordir sangat halus
metalik
efek matte
efek matte
bersinar dalam kegelapan
memantul cahaya

3220 300
1587 120
3133 180
3133 120
4601 120
SIV5 030

10
27
18
24
27
90

300
120
180
120
120
30

2000m
3000m
3000m
3000m
1500m
500m

Silakan baca bagian saran; solusi layanan untuk petunjuk lebih lanjut:
http://www.coatsindustrial.com/id/embroidery-solution-centres
Jika pemakaiannya mengharuskan tingkat tahan luntur yang lebih tinggi, disarankan untuk memeriksa tingkat tahan luntur sebelum digunakan. Hal ini sangat
dianjurkan untuk warna biru tua, merah terang dan hitam di mana warna luntur dapat menjadi masalah. Tahan luntur pada tingkat yang sangat tinggi, dicapai
dengan produk polyester tiga cuping cuci cepat khusus Sylko WF yang tersedia dalam berbagai pilihan warna.
Karena kondisi dan aplikasi sangat bervariasi dalam penggunaan benang, maka pengguna benang harus meyakinkan dirinya sendiri melalui pengujian awal
apakah benang tersebut cocok untuk penggunaan akhir yang diinginkan. Informasi teknis yang tercantum di atas didasarkan pada rata-rata saat ini dan hanya
boleh digunakan sebagai petunjuk.
Meskipun perhatian dan penanganan secara hati-hati telah dilakukan sepenuhnya, tidak ada kewajiban apa pun yang ditanggung terkait dengan ketepatan
dan kebenaran informasi yang diberikan. Lembar informasi produk ini diperbarui dari waktu ke waktu, pastikan Anda mengacu pada publikasi paling terbaru.
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Coats Sylko terbuat dari filamen searah polyester tiga cuping Silakan lihat tabel di bawah untuk
ciri-ciri benang bordir polyester tiga cuping Coats Sylko dan keuntungannya dibandingkan
dengan benang rayon viscose:

