
POR QUE ESCOLHER A COATS ITERO TC?

• Linha de bordado decorativa, que é ideal para calçado  
 e acessórios       

• Disponível em configuração transparente ou colorida  (escolha  
 entre 8 tons)

• Excelente efeito de relevo 2D após a aplicação da fusão

• Quando aplicado o calor e fundido o TPU, cria um efeito  
 mais suave e durável nas aplicações de bordado gerando uma   
 aparência semelhante aos remendos de PVC

• Disponível para uso em todos os materiais padrão

PRINCIPAIS USOS

• Calçados

• Artigos para o ar livre, malas e bolsas   

• Acessórios

Coats Itero TC é uma linha de bordado versátil de poliéster com  
revestimento de TPU  extrudado de poliuretano termoplástico, que é ideal 
para aplicações em máquinas de bordados em calçados e acessórios. Quando 
o calor é aplicado na superfície do bordado, cria-se uma característica com 
efeito em relevo. Uma vez que é feita a aplicação de bordado, seguida por 
uma operação de fusão, da flexibilidade ao desenho e pode melhorar  
a produtividade.
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RECOMENDAÇÕES DE FUSÃO  
Temperaturas, pressões e tempo recomendados para aquecimento:

Máquina de prensa térmica: Hashima HP-1000 LW (observe que esta máquina é de dupla 
pressão de fusão linear direta, usada para materiais de entretela APP) Diferentes máquinas 
de prensagem podem ser usadas, mas os parâmetros mudariam. Isso deve ser testado 
como parte do desenvolvimento do processo.

Temperatura: 180 graus 

Tempo de prensa: 26 segundos

Força da prensa: 3 kg

Como as condições e aplicações variam consideravelmente no uso de um produto, o cliente e / ou usuário deve assegurar-se de que o produto atende aos requisitos do cliente final e é adequado para o uso final pretendido. A Coats não se responsabiliza por itens inadequados 
ou impróprios uso ou aplicação de produtos. As informações fornecidas são baseadas em médias atuais e devem ser tomadas apenas como indicativas. A Coats não se responsabiliza pela precisão e exatidão das informações fornecidas. As fichas de informações do 
produto são atualizadas periodicamente, certifique-se de que está se referindo à publicação mais recente. A Coats apóia os clientes com conselhos sobre aplicações individuais, mediante solicitação; se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato conosco.  
© Copyright reservado 2021

GAMA DE PRODUTO

CARTELA DE CORES

Art/Tkt Ticket Tex Comprimento Força  
cN

% de alongamento 
Min - Max

7111060 60 50 1,000m 550 12 - 25

PROPRIEDADES DE RAPIDEZ

Solidez à água ISO 105 E01 Mín. 4ª série

Esfregagem rápida ISO 105 X12 Mín. 4ª série

Solidez de lavagem ISO 105-C10C:2006 Mín. 4ª série

LIMITAÇÕES DO PRODUTO

Os programas de bordado padrão usados   para linhas de bordado normais não podem ser 
usados, como resultado, novos programas devem ser feitos para cada desenho e o ponto 
ideal, a densidade é de 0,4 mm dependendo do tipo de material aplicado
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SUPORTE MUNDIAL, ESPECIALISTA REAL 

O custo final de qualquer segmento também inclui custos ocultos,  
alimentados pelos métodos e ferramentas aplicadas a ele. Nossos  
especialistas sabem exatamente como reduzir esses custos, economizar  
tempo e aumentar a produtividade.

Visitas Individuais 
Não há necessidade de nos procurar, nossos especialistas irão até 
você.Pessoalmente, virtualmente ou por telefone, nossos consultores 
treinados lidam com o tipo de problemas que qualquer fábrica 
ocupada pode enfrentar, fornecendo uma solução para hoje e um 
plano para eficiência futura.

Treinamento e Apresentações 
Da seleção da linha à formação do ponto, o uso da cor para soluções 
de problemas de produção comuns, levamos o aprendizado reunidos 
ao longo de anos de experiência prática e lhe apresentamos em 
forma de seminários, workshops e apresentações de alto impacto.

Centro de Serviço de Bordados 
Nosso Centro de Serviços de Bordado torna o desenho do mesmo 
muito mais fácil, aumentando a produtividade ao mesmo tempo 
que melhora o design em si. Envie o seu desenho e quaisquer 
questões problemáticas para nós e nossos técnicos enviarão um 
e-mail com o design aprimorado de volta pra você.

Para reduzir seus custos ocultos, fale com a Coats. De auditorias de tópicos 
em pré-produção até os últimos boletins técnicos, forneceremos suporte para 
alcançar resultados mensuráveis. 

Para mais informações fale com um representante Coats ou visite. 
coats.com/itero-tc

Coats Itero TC

www.coats.com itero tc

Centro de Inovação 
Colabore diretamente com tecnólogos especializados em P&D 
em nosso Centro de Inovação para criar soluções pioneiras e 
personalizadas para produtos que variam de materiais de  
desempenho a vestuário e calçados. Equipado com tecnologia  
de ponta, rapidamente transformamos ideias em designs  
prontos para fabricação.

Como as condições e aplicações variam consideravelmente no uso de um produto, o cliente e / ou usuário deve assegurar-se de que o produto atende aos requisitos do cliente final e é adequado para o uso final pretendido. A Coats não se responsabiliza por itens inadequados 
ou impróprios uso ou aplicação de produtos. As informações fornecidas são baseadas em médias atuais e devem ser tomadas apenas como indicativas. A Coats não se responsabiliza pela precisão e exatidão das informações fornecidas. As fichas de informações do 
produto são atualizadas periodicamente, certifique-se de que está se referindo à publicação mais recente. A Coats apóia os clientes com conselhos sobre aplicações individuais, mediante solicitação; se você tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contato conosco.  
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