Coats Gramax
Coats Gramax to nić z włókien poliestrowych teksturowanych. Teksturowane włókna nadają nici
delikatność i sprawiają, że idealnie nadaje się ona do owerlokowania i wykonywania ściegów
drabinkowych, zwłaszcza tych, mających bezpośredni kontakt ze skórą.

Dlaczego warto wybrać nici Gramax?
• Gramax posiada właściwości kryjące i niezwykłą delikatność, co pozwala na osiągnięcie
miękkości i delikatności szwów.
• Dzięki niskiej kurczliwości szwy nie zniekształcają się podczas prania.
• Występuje w kolorach o wysokim współczynniku trwałości, zachowując swoje właściwości
nawet po wielokrotnym praniu.
• Posiada certyfikat Oeko-Tex® Standard 100, klasa I, potwierdzający spełnienie najwyższych
wymogów, określonych również w odniesieniu do odzieży dziecięcej.
• Zgodny z Listą Substancji Niedozwolonych Coats.
Serwis techniczny
Nasz zespół ekspertów dostarcza globalnie innowacyjne rozwiązania.

Globalnie. Profesjonalnie. Innowacyjnie.
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Główne zastosowania:
• Kostiumy kąpielowe
• Odzież rekreacyjna
• Bielizna
• Ubranka niemowlęce
• Teksylia domowe
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Coats Gramax
Art*
Szpula typu Cone

5744 220
5743 160
5743 140
5743 080
5743 040

N/A
5643 160
5643 140
5643 080
5643 040

Tex

Tkt

Długość

10
18
21
35
70

220
160
140
80
40

10,000m
5000m
5000m
5000m
5000m

Wytrzymałość

Wydłużenie %

Rozmiar Igły

cN

Min. - Maks.

Metryczny

380
620
780
1270
2380

20 - 28
20 - 32
20 - 32
20 - 32
20 - 32

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

* Standardowy nawój nici Gramax to 5,000m. Dla większego nawoju użyj artykułu o kodzie 5744 zamiast 5743. Dla nawoju 20,000m użyj kodu 5746.
* Niektóre rynki oferują Gramax na nawoju stożkowym, użyj kodów zaczynających się od 56.

Odzieżowe wszywki konserwacyjne

Obszary zastosowania
Poniżej przedstawiamy nasze rekomendacje Coats Gramax dla miękkich i bezpiecznych szwów mających
bezpośredni kontakt ze skórą.
Standard

Typ ściegu
Szwy kryjące
406

Igła
Chwytacz

Epic 120
Gramax 160

Overlock
504 or 514

Igła
Chwytacz

Epic 120
Gramax 160

Igła
Chwytacz
Przeplatacz

Epic 120
Gramax 160
Gramax 160

Szwy płaskie
605 or 607

Miękkość szwu zależy od wielu czynników, m.in. od dokładnego doboru nici do igły
i przeplatacza oraz tkaniny i kierunku ściegu.
Dla wyjątkowej miękkości i komfortu, należy wziąć pod uwagę naszą nić teksturowaną
z wyjątkową konstrukcją z mikro-filamentów Seamsoft.
http://www.coatsindustrial.com/pl/seamsoft

Zapoznaj się z centrum informacji wiedzy specjalistycznej aby uzyskać dalsze wskazówki
z rodziału Miękkie i bezpieczne szwy:
http://www.coatsindustrial.com/pl/soft-and-secure-seams

Biorąc pod uwagę, że warunki i zastosowanie nici mogą być bardzo zróżnicowane, użytkownik nici powinien wcześniejszymi pozytywnymi testami próbnymi
potwierdzić użycie danej nici do konkretnego przeznaczenia. Powyższe dane techniczne oparte są na pomiarach uśrednionych i powinny być traktowane jako
orientacyjne.
Pomimo najwyższej staranności i dbałości nie możemy wziąć odpowiedzialności za precyzję i poprawność przekazanych informacji. Informacje o produktach
są regularnie aktualizowane. Prosimy o każdorazowe upewnienie się, że korzystają Państwo z ostatniej wersji danych produktowych.

© Prawa autorskie zastrzeżone 2016

www.coatsindustrial.com/pl

POLIESTER
TEKSTUROWANY

Informacja o produkcie

Szpula typu Vicone

